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STANOWISKO 

w przedmiocie potencjalnych konsekwencji bezumownego zakończenia okresu 

przejściowego w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

 

I. Wprowadzenie 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej jako: „Zjednoczone Królestwo”) 

wystąpiło z Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (dalej łącznie jako: „UE”) 

z dniem 1 lutego 2020 r. na mocy zawartej umowy o wystąpieniu (Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7). Zgodnie 

z jej postanowieniami, prawo unijne znajduje zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa oraz  

w Zjednoczonym Królestwie do zakończenia okresu przejściowego, który trwać będzie do 31 grudnia 

2020 r. Na marginesie należy zaznaczyć, że przepisy tej umowy przewidywały możliwość przedłużenia 

tego okresu. Niemniej jednak, Zjednoczone Królestwo nie zdecydowało się na skorzystanie z tej 

możliwości.  

 

II. Dostrzegalne zagrożenia 

W obliczu zakończenia okresu przejściowego wraz z dniem 31 grudnia 2020 r. oraz wciąż trwających 

negocjacji nad treścią umowy dotyczącej przyszłych relacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE, 

w ocenie PIIT konieczne jest podjęcie stosownych działań regulacyjnych, których celem będzie 

uniknięcie stanu niepewności w stosunkach prawnych dotyczących sektora finansowego. 

 

Brak podjęcia stosownych inicjatyw legislacyjnych na wypadek braku zawarcia umowy pomiędzy 

Zjednoczonym Królestwem a UE w odniesieniu do ich przyszłych relacji niesie za sobą szereg zagrożeń 

dla klientów oraz podmiotów sektora finansowego. Wśród nich można wymienić przede wszystkim: 

a) ryzyko wzrostu działań o charakterze przestępczym, które będą wykorzystywać nową sytuację 

prawną, powstałą w wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Jako przykłady takiej 

działalności można wskazać np. przedstawianie fałszywych ofert handlowych dotyczących usług 

finansowych, a także wyłudzenia danych klientów;  

b) ryzyko powstania różnic w zakresie istniejących standardów prawnych pomiędzy Zjednoczonym 

Królestwem a UE – zwłaszcza w zakresie przepisów dotyczących rynku usług finansowych, ochrony 

tajemnic ustawowo chronionych oraz outsourcingu; 
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c) ryzyko utraty prawa do świadczenia usług finansowych na terytorium UE przez podmioty 

posiadające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie na podstawie dotychczasowych licencji lub 

zezwoleń wydanych przez brytyjskie organu nadzoru (z uwagi na brak możliwości ich świadczenia 

w oparciu o tzw. jednolity paszport europejski); 

d) ryzyko utraty prawa do świadczenia usług finansowych na terenie Zjednoczonego Królestwa przez 

podmioty posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadziły ją dotychczas 

w oparciu o tzw. jednolity paszport europejski; 

e) ryzyko braku możliwości dalszej realizacji umów outsourcingowych na rzecz podmiotów, takich jak 

banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przez przedsiębiorców mających 

siedzibę na terenie Zjednoczonego Królestwa; 

f) ryzyko braku swobody przepływu osób, które ma istotne znaczenie dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą. 

 

III. Postulaty PIIT 

Mając na względzie opisane wyżej ryzyka, konieczne jest podjęcie działań mających na celu 

zabezpieczenie interesów klientów korzystających z usług podmiotów posiadających siedzibę na 

terenie Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym, PIIT zwraca się z postulatem o podjęcie inicjatyw 

legislacyjnych w celu ograniczenia stanu niepewności w sektorze usług finansowych w przypadku 

niezawarcia umowy dotyczącej przyszłych relacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE przed 

zakończeniem okresu przejściowego. 

 

W powyższym kontekście, zasadne jest dokonanie przeglądu rozwiązań zawartych w Ustawie, która 

stanowiła efekt współpracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów oraz organizacji zrzeszających 

podmioty rynku finansowego.  

 

Tabela zawierająca stanowisko PIIT w tym przedmiocie znajduje się poniżej. 
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Przepis 

Ustawy 
Treść przepisu Ustawy Stanowisko PIIT wraz z uzasadnieniem 

art. 2 1. Bank zagraniczny mający siedzibę na terytorium Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru może 

kontynuować wykonywanie umów kredytu zawartych przed dniem 

wejścia w życie ustawy przez ten podmiot jako instytucję kredytową, 

prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

oddział lub w ramach działalności transgranicznej, do dnia: 

1) wygaśnięcia tych umów, 

2) przeniesienia portfela kredytów wynikających z tych umów na rzecz 

banku krajowego, oddziału banku zagranicznego lub instytucji 

kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności polegającej na 

udzielaniu kredytów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału banku zagranicznego, 

4) utworzenia banku krajowego w formie spółki akcyjnej z odpowiednim 

stosowaniem przepisów art. 42a-42e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. 

poz. 326) 

- nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. 

(…) 

3. Użyte w niniejszym artykule określenia: „bank zagraniczny”, „bank 

krajowy”, „umowa kredytu”, „instytucja kredytowa”, „oddział banku 

zagranicznego”, „oddział instytucji kredytowej” i „działalność 

transgraniczna” mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe 

Przytoczone tu rozwiązanie powinno zachować swoją aktualność również  

w przypadku bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach 

pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE. Wskazany tu zakres działalności 

powinien jednak zostać rozszerzony również o pozostałe kategorie czynności, do 

których instytucja kredytowa jest uprawniona prowadząc działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział lub w ramach działalności transgranicznej. 

 

Z uwagi na powyższe, ww. przytoczony przepis powinien przyjąć następującą 

treść: 

1. Bank zagraniczny mający siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru może prowadzić działalność w ramach 

zezwolenia wydanego przez właściwe organy nadzorcze w zakresie niezbędnym do 

wykonywania umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy przez ten podmiot 

jako instytucję kredytową, prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez oddział lub w ramach działalności transgranicznej, do dnia: (…). 

 

W przypadku bezumownego zakresu okresu przejściowego pomiędzy Zjednoczonym 

Królestwem a UE, podmioty mające siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa 

będą mogły zostać uznane za bank zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – prawo bankowe (dalej jako: „pr. bank.”). Przyjęcie rozwiązania, zgodnie  

z którym możliwe będzie dalsze wykonywanie działalności w odniesieniu do zawartych 

już umów przez określony czas pozwoli tym podmiotom na dostosowanie swojej 

działalności do nowych wymogów prawnych. Takie rozwiązanie chronić będzie również 

klientów takich podmiotów i będzie stanowić realizację zasady pewności prawa w tak 

istotnym obszarze usług finansowych.  

art. 3 Bank, który w dniu wejścia w życie ustawy jest stroną umowy, o której 

mowa w art. 6a ust. 1 lub 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe, oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, która w 

dniu wejścia w życie ustawy jest stroną umowy, o której mowa w art. 9a 

ust. 1 lub 3 lub art. 9b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 

Przytoczone tu rozwiązanie powinno zachować swoją aktualność również  

w przypadku bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach 

pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE. 

Przepisy dotyczące outsourcingu w działalności banków oraz kas oszczędnościowo-

kredytowych zawarte są odpowiednio w art. 6a-6d pr. bank. oraz art. 9a-9d ustawy z dnia 

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej jako: 
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Przepis 

Ustawy 
Treść przepisu Ustawy Stanowisko PIIT wraz z uzasadnieniem 

oraz z 2019 r. poz. 326), zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z 

przedsiębiorcą zagranicznym w rozumieniu odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 

16b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 1a pkt 2 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych mającym miejsce stałego zamieszkania 

lub siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej lub Gibraltaru, lub umowy, na podstawie której 

powierzone czynności są wykonywane lub będą wykonywane na 

terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

lub Gibraltaru, mogą kontynuować wykonywanie tej umowy na podstawie 

przepisów stosowanych do takiej umowy przed dniem wejścia w życie 

ustawy, do dnia wygaśnięcia takiej umowy, nie dłużej jednak niż przez 24 

miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. 

u.s.k.o.k.). W razie bezumownego zakończenia okresu przejściowego, Zjednoczone 

Królestwo będzie traktowane w relacjach z UE jako państwo trzecie. W takim przypadku, 

do relacji pomiędzy bankiem a insourcerem posiadającym siedzibę na terenie 

Zjednoczonego Królestwa znajdować będzie zastosowanie art. 6d pr. bank., zgodnie  

z którym powierzenie wykonywania czynności w imieniu i na rzecz banku podmiotowi  

z państwa trzeciego wymagać będzie zezwolenia wydanego przez krajowy organ 

nadzoru. W odniesieniu do relacji pomiędzy spółdzielczą kasą oszczędnościowo-

kredytową a insourcerem zastosowanie będą znajdować analogiczne postanowienia 

zawarte w u.s.k.o.k. 

Z uwagi na powyższe, konieczne jest zapewnienie odpowiednich rozwiązań prawnych, 

które będą pozwalały na kontynuację realizacji umów zawartych z podmiotami mającymi 

siedzibę na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz zapewnią ramy czasowe na 

wdrożenie odpowiednich zmian w działalności banków i spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych. 

art. 4 1. Dostawca prowadzący przed dniem wejścia w życie ustawy działalność 

jako unijna instytucja płatnicza, unijna instytucja pieniądza 

elektronicznego lub dostawca, o którym mowa w art. 96 ust. 2 ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2003, z późn. zm.), z siedzibą na terytorium Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru, wykonujący w dniu 

wejścia w życie ustawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi 

płatnicze lub działalność w zakresie wydawania pieniądza 

elektronicznego i jego wykupu, przez oddział, w ramach działalności 

transgranicznej lub za pośrednictwem agenta, zgodnie z art. 96 lub art. 

132y ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, może 

prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w ramach 

obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy zezwolenia 

wydanego przez właściwe organy nadzorcze lub wpisu do rejestru 

dokonanego przez te organy i w zakresie niezbędnym odpowiednio do 

Przytoczone tu rozwiązanie powinno zachować swoją aktualność również  

w przypadku bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach 

pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE.  

Mając na uwadze brak dalszej możliwości wykonywania działalności przez unijne 

instytucje płatnicze, unijne instytucje pieniądza elektronicznego oraz dostawców 

świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku posiadających siedzibę 

na terenie Zjednoczonego Królestwa w oparciu o tzw. jednolity paszport europejski, 

zasadne jest opracowanie rozwiązania przejściowego, które pozwoli ww. podmiotom na 

zapewnienie ciągłości świadczonych usług i umożliwi uzyskanie stosownego zezwolenia 

lub wpisu do właściwego rejestru prowadzonego przez KNF. 

Ponadto, postuluje się wprowadzenie 18-miesięcznego okresu przejściowego 

zamiast dotychczas określonych 12 miesięcy. Przedłużenie tego terminu jest 

konieczne dla zapewnienia ciągłości działalności ww. podmiotów poprzez uzyskanie 

stosownego zezwolenia lub wpisu do właściwego rejestru. Za przyjęciem powyższego 

postulatu przemawia również fakt, że ww. podmioty świadczą usługi na rzecz klientów 
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Przepis 

Ustawy 
Treść przepisu Ustawy Stanowisko PIIT wraz z uzasadnieniem 

wykonywania pojedynczych transakcji płatniczych, wykonywania umów 

ramowych lub umów o wydanie pieniądza elektronicznego, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy i obowiązujących na dzień 

jej wejścia w życie, do dnia: 

1) wygaśnięcia tych umów, 

2) uzyskania zezwolenia lub wpisu do właściwego rejestru 

uprawniających odpowiednio do świadczenia usług płatniczych lub 

wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

- nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Użyte w niniejszym artykule określenia: „unijna instytucja płatnicza”, 

„unijna instytucja pieniądza elektronicznego”, „właściwe organy 

nadzorcze”, „pieniądz elektroniczny”, „oddział” i „agent” mają znaczenie 

nadane im w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

detalicznych, którzy zasługują na szczególną ochronę przez negatywnymi skutkami 

wynikającymi z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. 

Z uwagi na powyższe, ww. przepis powinien przyjąć następującą treść: 

1. Dostawca prowadzący przed dniem wejścia w życie ustawy działalność jako unijna 

instytucja płatnicza, unijna instytucja pieniądza elektronicznego lub dostawca, o którym 

mowa w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 2003, z późn. zm.), z siedzibą na terytorium Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru, wykonujący w dniu wejścia w życie 

ustawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi płatnicze lub działalność w 

zakresie wydawania pieniądza elektronicznego i jego wykupu, przez oddział, w ramach 

działalności transgranicznej lub za pośrednictwem agenta, zgodnie z art. 96 lub art. 132y 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, może prowadzić na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność (…) – nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy.  

art. 5 1. Podmiot prowadzący przed dniem wejścia w życie ustawy działalność 

jako uczestnik lub uczestnik pośredni z siedzibą w Zjednoczonym 

Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze może 

prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy zezwoleń i w 

zakresie niezbędnym do wykonywania umów określających prawne 

powiązania między uczestnikami lub między niebędącym uczestnikiem 

podmiotem prowadzącym system a uczestnikami, związanych z 

uczestnictwem w systemie oraz jego funkcjonowaniem, zawartych przed 

dniem wejścia w życie ustawy i obowiązujących na dzień jej wejścia w 

życie, do dnia wygaśnięcia tych umów, nie dłużej jednak niż przez 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Użyte w niniejszym artykule określenia: „uczestnik”, „uczestnik 

pośredni”, „podmiot prowadzący system” i „system” mają znaczenie 

Przytoczone tu rozwiązanie powinno zachować swoją aktualność również  

w przypadku bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach 

pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE. Niemniej jednak, przepis ten wymaga 

wprowadzenia zmian, o których mowa poniżej. 

Proponuje się wprowadzenie następującego rozwiązania: 

1. Podmiot prowadzący przed dniem wejścia w życie ustawy działalność jako uczestnik 

lub uczestnik pośredni z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej lub Gibraltarze może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy zezwoleń  

i w zakresie niezbędnym do wykonywania umów określających prawne powiązania 

między uczestnikami lub między niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym 

system a uczestnikami, związanych z uczestnictwem w systemie oraz jego 



 

 
©PIIT: Stanowisko ws potencjalnych konsekwencji bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym 
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 24.08.2020, PIIT/730/20  
 

Strona 6 z 9 
 

 

 

Przepis 

Ustawy 
Treść przepisu Ustawy Stanowisko PIIT wraz z uzasadnieniem 

nadane im w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności 

rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 

wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2019 

r. poz. 212). 

funkcjonowaniem, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy i obowiązujących na 

dzień jej wejścia w życie, do dnia wygaśnięcia tych umów, nie dłużej jednak niż przez: 

1) 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku podmiotu 

prowadzącego przed dniem wejścia w życie ustawy działalność jako instytucja 

kredytowa, o której mowa w art. 2 ust. 1, 

2) 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku podmiotów 

prowadzących przed dniem wejścia w życie ustawy działalność jako unijna 

instytucja płatnicza, bądź unijna instytucja pieniądza elektronicznego, o których 

mowa w art. 4 ust. 1. 

 

Uczestnictwo w systemach płatności ma zasadnicze znaczenie dla możliwości 

wykonywania działalności w charakterze instytucji kredytowych oraz instytucji 

płatniczych. Wskazane wyżej okresy przejściowe, które wynoszą odpowiednio 24 

miesiące i 18 miesięcy wynikają z propozycji przestawionych w ramach uwag do art. 2 i 

4 Ustawy i odpowiadają określonym tam terminom. 

art. 6 1. Do wykonywania umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale I 

załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381), zawartych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie 

ustawy przez zakład ubezpieczeń z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze, stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego (…) 

2. Do wykonywania umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale II 

załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawartych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie ustawy przez 

zakład ubezpieczeń z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 

Przytoczone tu rozwiązanie powinno zachować swoją aktualność również  

w przypadku bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach 

pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE. 

 

Wraz z upływem okresu przejściowego zakłady ubezpieczeń posiadające siedzibę  

w Zjednoczonym Królestwie utracą możliwość wykonywania działalności na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej na dotychczasowych zasadach. Celem ochrony podmiotów, 

które zawarły z nimi umowy ubezpieczenia konieczne jest podjęcie odpowiednich działań 

legislacyjnych umożliwiających im czasowe kontynuowanie działalności. W opisanym 

wyżej kontekście, należy zaaprobować rozwiązania przedstawione w art. 6 ust. 1 Ustawy 

w zakresie okresu przejściowego wynoszącego 24 miesiące w odniesieniu do umów,  

o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej jako: „u.d.u.r.”). 
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Przepis 

Ustawy 
Treść przepisu Ustawy Stanowisko PIIT wraz z uzasadnieniem 

Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze, stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez 

zagraniczny zakład ubezpieczeń z innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do dnia: 

1) wygaśnięcia tych umów, 

2) przeniesienia portfela ubezpieczeń na rzecz krajowego zakładu 

ubezpieczeń lub zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 

mogącego wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeniesienia portfela 

ubezpieczeń 

- nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, zakład ubezpieczeń nie 

może: 

1) zawierać nowych umów ubezpieczenia; 

2) przedłużać zawartych umów ubezpieczenia; 

3) obejmować ochroną ubezpieczeniową nowych ryzyk na podstawie 

zawartych umów ubezpieczenia; 

4) podwyższać sum ubezpieczenia w zawartych umowach 

ubezpieczenia; 

5) dokonywać zmian umów ubezpieczenia zwiększających 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. 

(…) 

Niemniej jednak, w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy, 

zasadne jest wydłużenie wskazanego tam okresu przejściowego z 12 miesięcy na 

18 miesięcy. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczniejszą ochronę podmiotów, 

które zawarły umowy ubezpieczenia oraz umożliwi podjęcie stosownych działań 

przez zakłady ubezpieczeń celem przeniesienia portfela ubezpieczeń, bądź 

uzyskania stosownych zezwoleń. Z uwagi na powyższe, ww. przepis powinien 

przyjąć treść: 

2. Do wykonywania umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale II załącznika do 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

zawartych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie ustawy 

przez zakład ubezpieczeń z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii  

i Irlandii Północnej lub Gibraltarze (…) - nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy. 

 

Ponadto, jako aktualne należy ocenić rozwiązania zawarte w art. 6 ust. 3 Ustawy, które 

pozwalają na stopniowe wygaszanie działalności prowadzonej przez zakłady 

ubezpieczeń mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. 

art. 7 Do wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez zakład ubezpieczeń lub zakład 

reasekuracji z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej, który przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywał 

Przytoczone tu rozwiązanie powinno zachować swoją aktualność również  

w przypadku bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach 

pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE. 
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Przepis 

Ustawy 
Treść przepisu Ustawy Stanowisko PIIT wraz z uzasadnieniem 

działalność reasekuracyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonywania działalności 

reasekuracyjnej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji z 

innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w 

życie ustawy. 

Skutki braku stosownego porozumienia pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE 

dotyczyć będą również podmiotów wykonujących działalność reasekuracyjną, którzy 

mają siedzibę na terenie Zjednoczonego Królestwa. Podmioty te utracą bowiem 

możliwość jej prowadzenia w oparciu o tzw. jednolity paszport europejski. Dostrzegając 

zagrożenia związane z nagłą utratą możliwości korzystania przez polskich 

ubezpieczycieli z reasekuratorów z siedzibą na terenie Zjednoczonego Królestwa 

zasadne jest ustanowienie mechanizmu przejściowego. Konieczność szybkiego 

zawierania umów z reasekuratorami z innych państw może spowodować dodatkowe 

koszty dla zakładów ubezpieczeń i obniżyć poziom ochrony ubezpieczonych. 

art. 10 1. Nadzór nad podmiotami, o których mowa w art. 2-8, sprawuje Komisja 

Nadzoru Finansowego. 

(…) 

4. Komisja Nadzoru Finansowego w ramach czynności, o których mowa 

w ust. 3, może również zakazać wykonywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalności ubezpieczeniowej przez zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, o których mowa w ust. 3. 

Przytoczone tu rozwiązanie powinno zachować swoją aktualność również  

w przypadku bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach 

pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE. 

 

Mając na uwadze wyżej opisane postulaty dotyczące wprowadzenia okresu 

przejściowego dla podmiotów mających siedzibę na terenie Zjednoczonego Królestwa, 

konieczne jest również nadanie Komisji Nadzoru Finansowego stosownych uprawnień 

nadzorczych, odpowiadających im wobec podmiotów z innego niż Rzeczypospolita 

Polska państwa członkowskiego UE. Ponadto, z uwagi na tymczasowy charakter 

postulowanych rozwiązań oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa innym 

uczestnikom rynku finansowego należy umożliwić Komisji Nadzoru Finansowego 

podejmowanie natychmiastowych działań z pominięciem konieczności uprzedniego 

informowania właściwego organu nadzorczego, a także stosowanie środków, które 

u.d.u.r. przewiduje wobec krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów 

reasekuracji. 

art. 11 1. Podmiot prowadzący działalność na podstawie przepisów, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym, i podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego, który w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy 

prowadził w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Przytoczone tu rozwiązanie powinno zachować swoją aktualność również  

w przypadku bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach 

pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE. Mając jednak na względzie szereg 

obowiązków, które powstaną po stronie podmiotów nadzorowanych w obliczu 
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Przepis 

Ustawy 
Treść przepisu Ustawy Stanowisko PIIT wraz z uzasadnieniem 

Północnej lub Gibraltarze działalność przez oddział lub w inny sposób niż 

przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług, i który zamierza 

prowadzić działalność, zgodnie z prawem obowiązującym w 

Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub 

Gibraltarze, przekazuje do Komisji Nadzoru Finansowego informację o 

takim zamiarze w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. W przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1, przepisy 

odpowiednich ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dotyczące zakresu 

informacji przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku 

zamiaru prowadzenia działalności na terytorium państwa niebędącego 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, nie mają zastosowania, jeżeli 

zakres działalności tego podmiotu, o prowadzenie której ubiega się na 

terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

lub Gibraltaru, nie uległ rozszerzeniu. 

bezumownego zakończenia okresu przejściowego, zasadne jest wydłużenie 

obowiązku przekazania stosownej informacji z 1 miesiąca do 3 miesięcy.  

 

Wówczas, ww. przepis powinien przyjąć następującą treść: 

1. Podmiot prowadzący działalność na podstawie przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 

2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, i podlegający 

nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, który w dniu poprzedzającym dzień wejścia  

w życie ustawy prowadził w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

lub Gibraltarze działalność przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach 

swobody świadczenia usług, i który zamierza prowadzić działalność, zgodnie z prawem 

obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub 

Gibraltarze, przekazuje do Komisji Nadzoru Finansowego informację o takim zamiarze  

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

 

Nałożenie opisanego wyżej obowiązku informacyjnego umożliwi Komisji Nadzoru 

Finansowego monitorowanie działalności prowadzonej na obszarze Zjednoczonego 

Królestwa przez podmioty podlegające jej nadzorowi. 

art. 13 Ustawa wchodzi w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia 

umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii 

Europejskiej 

Proponuje się wprowadzenie przepisu o następującej treści:  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

Przyjęcie opisanego wyżej rozwiązania, w ramach którego zostanie precyzyjnie 

wskazana data wejścia w życie aktu prawnego regulującego kwestie związane  

z bezumownym zakończeniem okresu przejściowego w stosunkach pomiędzy 

Zjednoczonym Królestwem a UE ma istotne znaczenie z perspektywy zasady pewności 

prawa oraz ochrony podmiotów działających na rynku usług finansowych. 
  


