
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia

2009 r. ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych

ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, w art. 223zq w ust. 1 wyrazy "art. 223zzza" zastępuje się

wyrazami "art. 208";

2) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, w art. 223zz w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "wartości rezerw

techniczno-ubezpieczeniowych" zastępuje się wyrazami "wartości rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych brutto";

3) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, w art. 223zzg w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 179 ust. 1 - 3"

zastępuje się wyrazami "art. 179 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3";

4) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, w art. 223zzt:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 205, art. 206,

art. 207 ust. 2, art. 208, art. 208b-209, art. 211-213 oraz art. 214 ust. 1, z tym że

użyte w:",

b) w pkt 1 wyrazy "art. 209 ust. 1 pkt 3" zastępuje się wyrazami "art. 208b ust. 1

i art. 209 ust. 1 pkt 3";
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5) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, skreśla się art. 223zzx;

6) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, skreśla się art. 223zzza;

7) w art. 1 w pkt 49 w lit. a, w art. 223zzzb:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "w każdym czasie",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kontroli przeprowadzanej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio

przepisy art. 208 ust. 3 i 4 oraz art. 208b-208h.";

8) w art. 2, w § 2 w zdaniu trzecim skreśla się wyrazy ", a także każda zmiana dotycząca

wysokości sumy ubezpieczenia lub zakresu ochrony ubezpieczeniowej";

9) w art. 8 w pkt 1, w pkt 1:

a) skreśla się wyrazy "oraz podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi",

b) wyrazy "Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w zakresie – w jakim

prowadzi rachunki papierów wartościowych" zastępuje się wyrazami "Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki

papierów wartościowych, oraz spółka, której Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których

mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki papierów wartościowych";

10) w art. 8 w pkt 2, w pkt 2:

a) po wyrazach "w stosunku do banków" dodaje się wyrazy ", oddziałów zagranicznych

instytucji kredytowych",

b) skreśla się wyrazy "oraz podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy

o obrocie instrumentami finansowymi",

c) po wyrazach "Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A." dodaje się

wyrazy "oraz spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1

pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi";
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11) w art. 8 w pkt 3, w pkt 2:

a) skreśla się wyrazy "oraz podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy",

b) po wyrazach "Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A." dodaje się

wyrazy "oraz spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1

pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi";

12) w art. 17 w ust. 1 wyrazy "Przepisy ustawy" zastępuje się wyrazami "Przepisy działu III

ustawy".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia

2009 r. ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych

ustaw, postanowił wprowadzić do niej 12 poprawek.

Przyjmując poprawki nr 1, 4, 5, 6 i 7 Senat zapewnił zgodność przepisów noweli z

ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W art. 223zzt - 223zzzb dodawanych do ustawy o

działalności ubezpieczeniowej, określono zasady sprawowania nadzoru nad zakładami

reasekuracji. Do nadzoru nad zakładami reasekuracji stosuje się, na podstawie art. 223 zzt,

niektóre przepisy o nadzorze nad zakładami ubezpieczeń. Ponieważ ustawa z dnia 19 grudnia

2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

innych ustaw dokonała daleko idącej nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej w

zakresie przepisów o nadzorze ubezpieczeniowym, Senat uznał, że konieczna jest

modyfikacja przepisów odsyłających zawartych w noweli.

Poprawki nr 2 i 12 mają charakter porządkowy.

W poprawce nr 3 Senat doprecyzował przepis, na podstawie którego do łączenia się

zakładów reasekuracji należy stosować przepisy o łączeniu zakładów ubezpieczeń. Zgodnie z

art. 223zzg dodawanym do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w zakresie łączenia się

zakładów reasekuracji, stosuje się odpowiednio m.in. art. 179 ust. 1-3. Art. 179 ust. 2 pkt 1

stanowi natomiast, że plan połączenia zakładów ubezpieczeń zawiera grupy ryzyk, w zakresie

których zakład ubezpieczeń przejmujący lub nowo zawiązany będzie wykonywać działalność.

Wymóg ten nie powinien być, w opinii Senatu, stosowany do zakładów reasekuracji,

ponieważ wykonują one działalność w zakresie jednego z dwóch rodzajów reasekuracji,

natomiast mogą ale nie muszą ograniczać swojej działalności do określonych grup ryzyk.

Uchwalając poprawkę nr 8 Senat postanowił zmodyfikować przepis zmieniający art.

829 § 2 Kodeksu cywilnego w ten sposób, aby w przypadku tzw. ubezpieczeń grupowych

zgody ubezpieczonego wymagała tylko zmiana umowy ubezpieczenia na niekorzyść

ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia. Poprawka

ułatwić ma zawieranie umów ubezpieczeń grupowych.

Poprawki nr 9, 10 i 11 zmierzają do uwzględnienia w noweli zmian wynikających z

ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

oraz niektórych innych ustaw. W art. 8 noweli zmienia się ustawę z dnia 16 listopada 2000 r.

o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
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pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu

finansowaniu terroryzmu. Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie

instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono do ustawy o

przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących

z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

zmiany w tych samych jednostkach redakcyjnych. Senat przesądził, aby nadać tym przepisom

treść wynikającą z niniejszej noweli oraz z ustawy z dnia 4 września 2008 r.


