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USTAWA
z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Art. 2. OkreÊlenia u˝yte w ustawie oznaczajà:

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla:
1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
rolników z tytu∏u posiadania gospodarstwa rolnego i obowiàzkowego ubezpieczenia budynków
wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego od
ognia i innych zdarzeƒ losowych,
2) sposób kontroli spe∏nienia obowiàzku zawarcia
umów ubezpieczeƒ, o których mowa w pkt 1, oraz
konsekwencje niespe∏nienia tego obowiàzku,
3) podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadaç
inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1, umowy ubezpieczeƒ
obowiàzkowych,
4) zadania i zasady dzia∏ania Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

1) biuro narodowe — organizacj´ zak∏adów ubezpieczeƒ na terytorium danego paƒstwa, które prowadzà dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych;
2) budynek wchodzàcy w sk∏ad gospodarstwa rolnego — obiekt budowlany o powierzchni powy˝ej
20 m2 okreÊlony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z póên. zm.1)), b´dàcy w posiadaniu rolnika;
3) centralna ewidencja pojazdów — centralnà ewidencj´ pojazdów okreÊlonà w art. 80a—80e ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515);
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718.
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4) gospodarstwo rolne — obszar u˝ytków rolnych,
gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako
u˝ytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczajàcy ∏àcznie powierzchni´ 1,0 ha, je˝eli podlega
on w ca∏oÊci lub cz´Êci opodatkowaniu podatkiem
rolnym, a tak˝e obszar takich u˝ytków i gruntów,
niezale˝nie od jego powierzchni, je˝eli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiàca dzia∏
specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) pojazd wpisany do ksi´gi inwentarza muzealiów
zgodnie z przepisami dotyczàcymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,

5) komisja do rozpatrywania roszczeƒ — komisj´ do
rozpatrywania roszczeƒ z tytu∏u szkód wyrzàdzonych przez wojska obce, powo∏anà przez Ministra
Obrony Narodowej na podstawie ustawy z dnia
23 wrzeÊnia 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zasadach ich przemieszczania si´ przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063 oraz z 2003 r. Nr 60,
poz. 536);

12) rolnik — osob´ fizycznà, w której posiadaniu lub
wspó∏posiadaniu jest gospodarstwo rolne;

6) organ nadzoru — Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych okreÊlonà w ustawie
z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153);
7) organ odszkodowawczy — organ odpowiedzialny
za zaspokajanie roszczeƒ poszkodowanych z tytu∏u
umów ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym
mowa w art. 4 pkt 1, wynikajàcych ze zdarzeƒ, które zaistnia∏y na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej innego ni˝ miejsce zamieszkania poszkodowanego oraz na terytorium paƒstw
trzecich, i powsta∏ych w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych ubezpieczonych i zarejestrowanych w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej;
8) oÊrodek informacji — oÊrodek gromadzàcy informacje o umowach obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych oraz informacje o reprezentantach
do spraw roszczeƒ ustanowionych przez zak∏ady
ubezpieczeƒ;
9) paƒstwo trzecie — paƒstwo nieb´dàce paƒstwem
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, którego biuro narodowe jest Cz∏onkiem Systemu Zielonej Karty;
10) pojazd mechaniczny:
a) pojazd samochodowy, ciàgnik rolniczy, motorower i przyczep´ okreÊlone w przepisach ustawy
— Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazd wolnobie˝ny w rozumieniu przepisów
ustawy — Prawo o ruchu drogowym, z wy∏àczeniem pojazdów wolnobie˝nych b´dàcych w posiadaniu rolników posiadajàcych gospodarstwo
rolne i u˝ytkowanych w zwiàzku z posiadaniem
tego gospodarstwa;
11) pojazd historyczny:
a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy — Prawo o ruchu drogowym,

c) pojazd majàcy co najmniej 40 lat,
d) pojazd majàcy co najmniej 25 lat i uznany przez
uprawnionego rzeczoznawc´ samochodowego
za pojazd unikatowy lub majàcy szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;

13) trz´sienie ziemi — naturalny, krótki i gwa∏towny
wstrzàs (lub ich seri´) gruntu, powsta∏y pod powierzchnià ziemi i rozchodzàcy si´ w postaci fal sejsmicznych od oÊrodka (epicentrum), znajdujàcego
si´ na powierzchni, gdzie drgania sà najsilniejsze;
przy okreÊlaniu si∏y trz´sienia ziemi u˝ywa si´ skali magnitud (skala Richtera);
14) ubezpieczenie graniczne — ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujàce okres 30 dni od dnia
przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
którego umowa jest zawierana z zak∏adem ubezpieczeƒ na granicy Rzeczypospolitej Polskiej
w przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicà, wje˝d˝ajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
15) Jednolite Porozumienie mi´dzy Biurami Narodowymi - Regulamin Wewn´trzny — regulamin przyj´ty dnia 30 maja 2002 r. przez Zgromadzenie Ogólne Rady Biur okreÊlajàcy wzajemne stosunki mi´dzy biurami narodowymi;
16) sygnatariusz Jednolitego Porozumienia mi´dzy
Biurami Narodowymi — biuro narodowe, które zawar∏o umow´ dotyczàcà zaspokajania roszczeƒ
wynikajàcych z mi´dzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych, zgodnie z postanowieniami
Jednolitego Porozumienia mi´dzy Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewn´trznego;
17) Zielona Karta — mi´dzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu
biura narodowego.
Art. 3. 1. Ubezpieczeniem obowiàzkowym jest
ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotu
lub ubezpieczenie mienia, je˝eli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolità Polskà umowa mi´dzynarodowa nak∏ada obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Je˝eli ryzyko obj´te obowiàzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywilnej, w rozumieniu przepisów ustawy, jest umiejscowione w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, do tego ubezpieczenia stosuje si´ przepisy ustawy.
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Art. 4. Ubezpieczeniami obowiàzkowymi sà:
1) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej
„ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”;
2) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników z tytu∏u posiadania gospodarstwa rolnego,
zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;
3) ubezpieczenie budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeƒ losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków
rolniczych”;
4) ubezpieczenia wynikajàce z przepisów odr´bnych
ustaw lub umów mi´dzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolità Polskà, nak∏adajàcych
na okreÊlone podmioty obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia.
Art. 5. 1. Ubezpieczajàcy zawiera umow´ ubezpieczenia obowiàzkowego z wybranym zak∏adem ubezpieczeƒ, wykonujàcym dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà
w zakresie tego ubezpieczenia.
2. Zak∏ad ubezpieczeƒ posiadajàcy zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w grupach obejmujàcych ubezpieczenia obowiàzkowe nie
mo˝e odmówiç zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, rodzaj i zakres
dokumentu potwierdzajàcego spe∏nienie obowiàzku
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaj ubezpieczenia
obowiàzkowego.
Art. 6. Umow´ ubezpieczenia obowiàzkowego zawartà z naruszeniem przepisów ustawy oraz odr´bnych ustaw lub umów mi´dzynarodowych wprowadzajàcych obowiàzek ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà zgodnie z tymi przepisami, z zastrze˝eniem
art. 10 ust. 1.
Art. 7. Umowa ubezpieczenia obowiàzkowego
okreÊla sum´ gwarancyjnà lub sum´ ubezpieczenia
stanowiàcà górnà granic´ odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ.
Art. 8. 1. Taryfy oraz wysokoÊç sk∏adek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiàzkowe ustala zak∏ad
ubezpieczeƒ.
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Art. 9. 1. Umowa ubezpieczenia obowiàzkowego
odpowiedzialnoÊci cywilnej obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà podmiotu obj´tego obowiàzkiem ubezpieczenia za szkody wyrzàdzone czynem niedozwolonym oraz wynik∏e z niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania zobowiàzania, o ile nie sprzeciwia si´ to
ustawie lub w∏aÊciwoÊci (naturze) danego rodzaju stosunków.
2. Umowa ubezpieczenia obowiàzkowego odpowiedzialnoÊci cywilnej obejmuje równie˝ szkody wyrzàdzone umyÊlnie lub w wyniku ra˝àcego niedbalstwa
ubezpieczajàcego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç, z zastrze˝eniem wyjàtków okreÊlonych
w ustawie lub w umowie mi´dzynarodowej.
Art. 10. 1. Obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej uwa˝a si´ za spe∏niony, je˝eli umowa zosta∏a zawarta zgodnie z przepisami
ustawy albo odr´bnych ustaw lub umów mi´dzynarodowych wprowadzajàcych obowiàzek ubezpieczenia,
z sumà gwarancyjnà nie ni˝szà ni˝ minimalna suma
gwarancyjna ustalona dla danego ubezpieczenia.
2. Ustalenia spe∏nienia lub nieistnienia obowiàzku
ubezpieczenia mo˝na dochodziç przed sàdem powszechnym.
Art. 11. Obowiàzkowymi ubezpieczeniami, o których mowa w art. 4 pkt 4, jest obj´ta odpowiedzialnoÊç
cywilna podmiotów obj´tych ubezpieczeniem za szkody wyrzàdzone przy wykonywaniu czynnoÊci, wykonywaniu zawodu albo prowadzeniu dzia∏alnoÊci lub b´dàce nast´pstwem wad produktu, okreÊlona w ustawie
wprowadzajàcej dany obowiàzek lub umowie mi´dzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolità Polskà.
Art. 12. 1. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
trwa przez okres wskazany w umowie i koƒczy si´
z up∏ywem ostatniego dnia tego okresu, z zastrze˝eniem wyjàtków okreÊlonych w ustawie.
2. W przypadku op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej w ratach, niezap∏acenie przez ubezpieczonego lub
ubezpieczajàcego raty sk∏adki w terminie oznaczonym
przez zak∏ad ubezpieczeƒ nie powoduje ustania odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ.
Art. 13. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie z tytu∏u ubezpieczenia obowiàzkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.

2. Zak∏ad ubezpieczeƒ przedstawia organowi nadzoru informacje o taryfach sk∏adek ubezpieczeniowych
za ubezpieczenia obowiàzkowe, o których mowa
w art. 4 pkt 1—3, i podstawach ich ustalania.

2. W obowiàzkowych ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cywilnej odszkodowanie wyp∏aca si´ w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotów obj´tych ubezpieczeniem, nie wy˝ej jednak ni˝ do wysokoÊci sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna zawieraç w szczególnoÊci analiz´ szkodowoÊci oraz kosztów obs∏ugi ubezpieczenia uzasadniajàcà wprowadzenie ka˝dorazowej zmiany w taryfie.

3. W obowiàzkowych ubezpieczeniach mienia odszkodowanie wyp∏aca si´ w kwocie odpowiadajàcej
wysokoÊci szkody, nie wi´kszej jednak od sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.
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Art. 14. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca odszkodowanie w terminie 30 dni liczàc od dnia z∏o˝enia przez
poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia
o szkodzie.
2. W przypadku gdyby wyjaÊnienie w terminie,
o którym mowa w ust. 1, okolicznoÊci niezb´dnych do
ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ albo
wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 90 dni od dnia z∏o˝enia zawiadomienia o szkodzie, chyba ˝e ustalenie odpowiedzialnoÊci
zak∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszkodowania
zale˝y od toczàcego si´ post´powania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zak∏ad
ubezpieczeƒ zawiadamia na piÊmie uprawnionego
o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jego roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci, jak równie˝ o przypuszczalnym terminie zaj´cia ostatecznego stanowiska wzgl´dem roszczeƒ uprawnionego, a tak˝e wyp∏aca bezspornà cz´Êç odszkodowania.
3. Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym
roszczeniu, zak∏ad ubezpieczeƒ informuje o tym na piÊmie osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem w terminie,
o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazujàc na okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità
lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania, jak
równie˝ na przyczyny, dla których odmówi∏ wiarygodnoÊci okolicznoÊciom dowodowym podniesionym
przez osob´ zg∏aszajàcà roszczenie. Pismo zak∏adu
ubezpieczeƒ powinno zawieraç pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.
4. Je˝eli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo
2, zak∏ad ubezpieczeƒ nie ustali wa˝noÊci umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 4
pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkod´, w∏aÊciwy
do wyp∏aty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach okreÊlonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
dochodzi od tego zak∏adu ubezpieczeƒ zwrotu wyp∏aconego odszkodowania.
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noÊciami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobie˝enia zwi´kszeniu szkody.
2. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
obowiàzkowego odpowiedzialnoÊci cywilnej zak∏ad
ubezpieczeƒ jest obowiàzany zwróciç ubezpieczajàcemu niezb´dne koszty obrony w post´powaniu karnym
i koszty zast´pstwa prawnego w post´powaniu cywilnym, podj´tych na polecenie lub za zgodà zak∏adu
ubezpieczeƒ.
Art. 16. 1. W razie zaistnienia zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem obowiàzkowym, o którym mowa
w art. 4 pkt 1—3, osoba uczestniczàca w nim,
z uwzgl´dnieniem ust. 2, jest obowiàzana do:
1) przedsi´wzi´cia wszystkich Êrodków w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa w miejscu zdarzenia, starania si´ o z∏agodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak
równie˝ w miar´ mo˝liwoÊci zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych;
2) zapobie˝enia, w miar´ mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´
szkody;
3) niezw∏ocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu,
a w szczególnoÊci o wypadku z ofiarami w ludziach, o wypadku powsta∏ym w okolicznoÊciach
nasuwajàcych przypuszczenie, ˝e zosta∏o pope∏nione przest´pstwo, w szczególnoÊci przest´pstwo
drogowe lub zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu uczestnikom ruchu drogowego.
2. W przypadku zaistnienia zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem obowiàzkowym, o którym mowa
w art. 4 pkt 1—3, uczestniczàca w nim osoba obj´ta tym
ubezpieczeniem jest ponadto obowiàzana do:
1) udzielenia pozosta∏ym uczestnikom zdarzenia niezb´dnych informacji koniecznych do identyfikacji
zak∏adu ubezpieczeƒ, ∏àcznie z podaniem danych
dotyczàcych zawartej umowy ubezpieczenia;
2) niezw∏ocznego powiadomienia o zdarzeniu zak∏adu
ubezpieczeƒ, udzielajàc mu niezb´dnych wyjaÊnieƒ i przekazujàc posiadane informacje.

5. Zak∏ad ubezpieczeƒ ma obowiàzek udost´pniç
poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ i wysokoÊç odszkodowania. Osoby te mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ przekazanych informacji
bàdê umo˝liwienia wykonania i potwierdzenia przez
zak∏ad ubezpieczeƒ kopii udost´pnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynnoÊci obcià˝ajà osob´, która ˝àda tych czynnoÊci.

3. Osoba, której odpowiedzialnoÊç jest obj´ta ubezpieczeniem obowiàzkowym, a tak˝e osoba wyst´pujàca z roszczeniem, powinny przedstawiç zak∏adowi
ubezpieczeƒ, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadane dowody dotyczàce zdarzenia i szkody oraz u∏atwiç im ustalenie okolicznoÊci zdarzenia i rozmiaru szkód, jak równie˝ udzieliç pomocy
w dochodzeniu przez zak∏ad ubezpieczeƒ, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeƒ przeciwko
sprawcy szkody.

Art. 15. 1. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiàzkowego odpowiedzialnoÊci cywilnej
lub w granicach sumy ubezpieczenia obowiàzkowego
ubezpieczenia mienia zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany zwróciç ubezpieczajàcemu, uzasadnione okolicz-

Art. 17. Je˝eli osoba obj´ta ubezpieczeniem obowiàzkowym odpowiedzialnoÊci cywilnej lub osoba wyst´pujàca z roszczeniem, z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa, nie dope∏ni∏y obowiàzków wymienionych w art. 16, a mia∏o to wp∏yw na ustalenie istnienia
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lub zakresu ich odpowiedzialnoÊci cywilnej bàdê te˝ na
zwi´kszenie rozmiarów szkody, zak∏ad ubezpieczeƒ
mo˝e dochodziç od tych osób zwrotu cz´Êci wyp∏aconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyç
wyp∏acane tym osobom odszkodowanie. Ci´˝ar udowodnienia faktów, uzasadniajàcych zwrot zak∏adowi
ubezpieczeƒ cz´Êci odszkodowania lub ograniczenia
odszkodowania, spoczywa na zak∏adzie ubezpieczeƒ.
Art. 18. 1. Zawiadomienia i oÊwiadczenia, które
w zwiàzku z umowà ubezpieczenia obowiàzkowego,
o którym mowa w art. 4 pkt 1—3, sà sk∏adane przez
strony tej umowy, powinny byç sporzàdzane na piÊmie
i dor´czane za potwierdzeniem odbioru lub przesy∏ane
listem poleconym.
2. Je˝eli posiadacz pojazdu mechanicznego, rolnik
lub posiadacz budynku zmieni∏ adres bàdê siedzib´
i nie zawiadomi∏ o tym zak∏adu ubezpieczeƒ, zawiadomienia lub oÊwiadczenia, skierowane przez zak∏ad
ubezpieczeƒ listem poleconym, na ostatni adres bàdê
siedzib´ posiadacza pojazdu mechanicznego, rolnika
lub posiadacza budynku, wywierajà skutki prawne od
chwili, w której dosz∏yby do niego, gdyby nie zmieni∏
adresu bàdê siedziby.
Art. 19. 1. Poszkodowany w zwiàzku ze zdarzeniem
obj´tym umowà ubezpieczenia obowiàzkowego odpowiedzialnoÊci cywilnej mo˝e dochodziç roszczeƒ bezpoÊrednio od zak∏adu ubezpieczeƒ. O zg∏oszonym
roszczeniu zak∏ad ubezpieczeƒ powiadamia niezw∏ocznie ubezpieczonego.
2. Poszkodowany mo˝e dochodziç roszczeƒ bezpoÊrednio od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1
i 2.
3. Poszkodowany mo˝e dochodziç roszczeƒ bezpoÊrednio od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w art. 123
pkt 1, 2 i 5.
Art. 20. 1. Powództwo o roszczenie wynikajàce
z umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych lub obejmujàce
roszczenia z tytu∏u tych ubezpieczeƒ mo˝na wytoczyç
bàdê wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej, bàdê
przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
2. W post´powaniu sàdowym o naprawienie szkody obj´tej ubezpieczeniem obowiàzkowym odpowiedzialnoÊci cywilnej jest niezb´dne przypozwanie zak∏adu ubezpieczeƒ. Zasad´ t´ stosuje si´ do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Art. 21. 1. Zaspokojenie lub uznanie przez osob´
obj´tà ubezpieczeniem obowiàzkowym odpowiedzialnoÊci cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, roszczenia o naprawienie wyrzàdzonej przez nià szkody nie
ma skutków prawnych wzgl´dem zak∏adu ubezpieczeƒ
lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
które nie wyrazi∏y na to uprzednio zgody.
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2. Uznanie roszczenia o naprawienie szkody wyrzàdzonej przez osob´, o której mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2, nie ma skutków prawnych wzgl´dem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który nie wyrazi∏ na to uprzednio zgody.
Art. 22. 1. Do umów ubezpieczenia obowiàzkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje
si´ przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W odniesieniu do umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà okreÊlajà odr´bne przepisy.
3. Zasady kontroli spe∏nienia obowiàzku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 4, oraz konsekwencje jego niespe∏nienia okreÊlajà odr´bne ustawy lub umowy mi´dzynarodowe wprowadzajàce obowiàzek ubezpieczenia.
Rozdzia∏ 2
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych
Art. 23. 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest
obowiàzany zawrzeç umow´ obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem posiadanego
przez niego pojazdu.
2. Przepisy dotyczàce obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje
si´ tak˝e do posiadacza lub kierujàcego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracjà, jak równie˝ do posiadacza lub kierujàcego pojazdem zarejestrowanym
za granicà, niedopuszczonym do ruchu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierujàcego pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.
Art. 24. 1. Cz∏onkowie si∏ zbrojnych paƒstw obcych
oraz ich personel cywilny, b´dàcy posiadaczami pojazdów mechanicznych si∏ zbrojnych tych paƒstw i przebywajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach umów mi´dzynarodowych ratyfikowanych
w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie sà obowiàzani do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1.
2. Poszkodowany z tytu∏u szkód wyrzàdzonych
przez podmioty, o których mowa w ust. 1, mo˝e dochodziç roszczeƒ bezpoÊrednio od komisji do rozpatrywania roszczeƒ.
Art. 25. 1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych obejmuje zdarzenia powsta∏e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemnoÊci, równie˝
zdarzenia powsta∏e na terytoriach paƒstw, których biura narodowe sà sygnatariuszami Jednolitego Porozu-
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mienia mi´dzy Biurami Narodowymi - Regulaminu
Wewn´trznego.
Art. 26. Umow´ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera si´ na okres 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem art. 27.
Art. 27. 1. Umow´ ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych na czas krótszy ni˝ 12 miesi´cy, zwanà dalej „umowà ubezpieczenia krótkoterminowego”, mo˝na zawrzeç, je˝eli pojazd mechaniczny
jest:
1) zarejestrowany na sta∏e, w przypadkach okreÊlonych w ust. 2;
2) zarejestrowany czasowo;
3) zarejestrowany za granicà;
4) pojazdem wolnobie˝nym okreÊlonym w art. 2
pkt 10 lit. b;
5) pojazdem historycznym.
2. Umow´ ubezpieczenia krótkoterminowego na
czas nie krótszy ni˝ 30 dni, w odniesieniu do pojazdów
mechanicznych zarejestrowanych na sta∏e, mo˝e zawrzeç podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà
polegajàcà na poÊredniczeniu w kupnie i sprzeda˝y pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzeda˝y lub polegajàcà na
kupnie i sprzeda˝y pojazdów mechanicznych.
3. Umow´ ubezpieczenia krótkoterminowego,
w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych czasowo, zawiera si´ na czas nie krótszy ni˝
okres tej rejestracji, okreÊlony w decyzji starosty w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania w∏aÊciciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak ni˝
30 dni.
4. Umow´ ubezpieczenia krótkoterminowego,
w odniesieniu do pojazdów wolnobie˝nych okreÊlonych w art. 2 pkt 10 lit. b, mo˝na zawrzeç na czas nie
krótszy ni˝ 3 miesiàce.
5. Umow´ ubezpieczenia krótkoterminowego,
w odniesieniu do pojazdów historycznych, mo˝na zawrzeç na czas nie krótszy ni˝ 30 dni.
6. Umow´ ubezpieczenia granicznego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za
granicà, w przypadku okreÊlonym w art. 29 ust. 1 pkt 3
zawiera si´ na okres 30 dni.
Art. 28. 1. Je˝eli posiadacz pojazdu mechanicznego
nie póêniej ni˝ na jeden dzieƒ przed up∏ywem okresu
12 miesi´cy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zosta∏a zawarta, nie
powiadomi na piÊmie zak∏adu ubezpieczeƒ o jej wypowiedzeniu, uwa˝a si´, ˝e zosta∏a zawarta nast´pna
umowa na kolejne 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Zawarcie nast´pnej umowy nie nast´puje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, je˝eli:
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1) nie zosta∏a op∏acona w ca∏oÊci okreÊlona w umowie
sk∏adka za mijajàcy okres 12 miesi´cy lub w przypadku cofni´cia zak∏adowi ubezpieczeƒ zezwolenia
na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
w zakresie obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo
2) w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, og∏oszenia lub zarzàdzenia likwidacji zak∏adu ubezpieczeƒ albo oddalenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci lub umorzenia post´powania
upad∏oÊciowego, w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ koƒczy si´ z up∏ywem okresu 12 miesi´cy, z uwzgl´dnieniem art. 33.
Art. 29. 1. Posiadacz pojazdu jest obowiàzany zawrzeç umow´ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych:
1) najpóêniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjàtkiem pojazdów historycznych;
2) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych;
3) przed przekroczeniem granicy, je˝eli posiadacz lub
kierujàcy pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
4) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, które nie zosta∏y zarejestrowane;
5) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych, które nie zosta∏y dopuszczone do ruchu;
6) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicà, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) najpóêniej w dniu ustania odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ w przypadku okreÊlonym w art. 28
ust. 3;
8) najpóêniej w dniu rozwiàzania si´ dotychczasowej umowy w przypadkach okreÊlonych w art. 31
ust. 1 i 4.
2. Je˝eli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana przed rejestracjà pojazdu, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, posiadacz pojazdu mechanicznego, na ˝àdanie zak∏adu
ubezpieczeƒ, jest obowiàzany przedstawiç zaÊwiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego
pojazdu lub wyciàg ze Êwiadectwa homologacji albo
odpis decyzji zwalniajàcej z koniecznoÊci uzyskania homologacji na dany pojazd mechaniczny.
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3. Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, pojazd mechaniczny, w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy, nie zosta∏ zarejestrowany, ka˝da ze stron mo˝e odstàpiç od umowy, powiadamiajàc o tym na piÊmie drugà stron´ umowy.
Art. 30. 1. Z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zak∏ad
ubezpieczeƒ uiszcza op∏at´ ewidencyjnà w wysokoÊci
równowartoÊci w z∏otych 1,0 euro ustalanej przy zastosowaniu kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego w dniu zawarcia
umowy.
2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód
Êrodka specjalnego utworzonego na podstawie odr´bnych przepisów, b´dàcego w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej.
Art. 31. 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego,
którego posiadacz zawar∏ umow´ ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywc´ pojazdu przechodzà prawa i obowiàzki zbywcy wynikajàce z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu z up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta, chyba
˝e nabywca wypowie jà przed up∏ywem 30 dni od dnia
nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiàzuje si´ ona z up∏ywem
30 dni nast´pujàcych po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.
2. W razie niewypowiedzenia przez nabywc´ pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych w terminie okreÊlonym w ust. 1, zak∏ad
ubezpieczeƒ dokonuje ponownej kalkulacji nale˝nej
sk∏adki z tytu∏u udzielanej ochrony ubezpieczeniowej,
poczynajàc od dnia zbycia pojazdu, z uwzgl´dnieniem
zni˝ek przys∏ugujàcych nabywcy oraz zwy˝ek go obcià˝ajàcych, w ramach obowiàzujàcej taryfy sk∏adek.
3. W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiàzkowi nie
zawar∏ umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, nabywca jest obowiàzany zawrzeç
umow´ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

Poz. 1152

mechanicznych w terminie, o którym mowa w ust. 4,
stosuje si´ odpowiednio ust. 2.
6. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, posiadacz pojazdu
mechanicznego wypowiadajàcy umow´ jest obowiàzany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóêniej w ostatnim dniu przed rozwiàzaniem si´ umowy wypowiedzianej.
Art. 32. 1. Zbywca pojazdu mechanicznego jest
obowiàzany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzajàcych zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zak∏adu ubezpieczeƒ, w terminie 30 dni od dnia
zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego
pojazdu i o danych osobowych nabywcy.
2. Skutki wyrzàdzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obcià˝ajà zbywcy tego pojazdu.
3. Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz
z nabywcà odpowiedzialnoÊç solidarnà wobec zak∏adu
ubezpieczeƒ za zap∏at´ sk∏adki ubezpieczeniowej nale˝nej zak∏adowi ubezpieczeƒ za okres do dnia powiadomienia zak∏adu ubezpieczeƒ o okolicznoÊciach,
o których mowa w ust. 1.
4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje si´ do posiadacza pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 31 ust. 4.
Art. 33. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiàzaniu:
1) z up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta;
2) z chwilà wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
3) z dniem odstàpienia od umowy w przypadku okreÊlonym w art. 29 ust. 3;
4) w przypadkach okreÊlonych w art. 31 ust. 1 i 4;
5) z chwilà udokumentowania trwa∏ej i zupe∏nej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznoÊciach niepowodujàcych zmiany posiadacza,
z uwzgl´dnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy — Prawo o ruchu drogowym;

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza
pojazdu mechanicznego nieb´dàcego w∏aÊcicielem
tego pojazdu, prawa i obowiàzki tego posiadacza, wynikajàce z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzà
na w∏aÊciciela pojazdu mechanicznego z chwilà, gdy
posiadacz utraci∏ posiadanie tego pojazdu na rzecz
w∏aÊciciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu
z up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta, chyba ˝e
w∏aÊciciel pojazdu mechanicznego wypowie jà przed
up∏ywem 30 dni od dnia przejÊcia posiadania pojazdu
na rzecz w∏aÊciciela. W razie wypowiedzenia umowy,
rozwiàzuje si´ ona z up∏ywem 30 dni od dnia przejÊcia
posiadania pojazdu mechanicznego na rzecz w∏aÊciciela.

Art. 34. 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przys∏uguje odszkodowanie, je˝eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem mechanicznym sà
obowiàzani do odszkodowania za wyrzàdzonà w zwiàzku z ruchem tego pojazdu szkod´, której nast´pstwem
jest Êmierç, uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia bàdê
te˝ utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

5. W razie niewypowiedzenia przez w∏aÊciciela pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

2. Za szkod´ powsta∏à w zwiàzku z ruchem pojazdu
mechanicznego uwa˝a si´ równie˝ szkod´ powsta∏à:

6) z up∏ywem 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, z uwzgl´dnieniem art. 474
i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535).
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1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
2) bezpoÊrednio przy za∏adowaniu i roz∏adowaniu pojazdu mechanicznego;
3) podczas zatrzymania, postoju lub gara˝owania.
Art. 35. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna
ka˝dej osoby, która kierujàc pojazdem mechanicznym
w okresie trwania odpowiedzialnoÊci ubezpieczeniowej, wyrzàdzi∏a szkod´ w zwiàzku z ruchem tego pojazdu.
Art. 36. 1. Odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca
w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza
lub kierujàcego pojazdem mechanicznym, najwy˝ej
jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy
gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie mo˝e byç ni˝sza
ni˝ równowartoÊç w z∏otych:
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wi pojazdu mechanicznego; dotyczy to równie˝ sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego,
którym szkoda zosta∏a wyrzàdzona, jest posiadaczem lub wspó∏posiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda zosta∏a wyrzàdzona;
2) wynik∏e w przewo˝onych za op∏atà ∏adunkach, przesy∏kach lub baga˝u, chyba ˝e odpowiedzialnoÊç za
powsta∏à szkod´ ponosi posiadacz innego pojazdu
mechanicznego ni˝ pojazd przewo˝àcy te przedmioty;
3) polegajàce na utracie gotówki, bi˝uterii, papierów
wartoÊciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów
oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych
i podobnych;
4) polegajàce na zanieczyszczeniu lub ska˝eniu Êrodowiska.

1) w przypadku szkód na osobie — 350 000 euro na
ka˝dego poszkodowanego,

Art. 39. 1. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
rozpoczyna si´ z chwilà zawarcia umowy i zap∏acenia
sk∏adki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2) w przypadku szkód w mieniu — 200 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki sà
obj´te ubezpieczeniem bez wzgl´du na liczb´ poszkodowanych

2. Je˝eli w umowie ubezpieczenia zak∏ad ubezpieczeƒ wskaza∏ póêniejszy termin p∏atnoÊci sk∏adki lub jej
pierwszej raty, odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
rozpoczyna si´ z chwilà zawarcia umowy.

— ustalana przy zastosowaniu kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego w dniu wyrzàdzenia szkody.
2. Za szkody spowodowane w paƒstwach, o których mowa w art. 25 ust. 2, zak∏ad ubezpieczeƒ odpowiada do wysokoÊci sumy gwarancyjnej okreÊlonej
przepisami tego paƒstwa, nie ni˝szej jednak ni˝ suma
okreÊlona w ust. 1.
Art. 37. 1. Je˝eli szkoda zostaje wyrzàdzona ruchem
zespo∏u pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC
posiadacza pojazdu mechanicznego ciàgnàcego jest
obj´ta szkoda spowodowana przyczepà, która:
1) jest z∏àczona z pojazdem silnikowym albo
2) od∏àczy∏a si´ od pojazdu silnikowego ciàgnàcego
i jeszcze si´ toczy∏a.
2. Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy sà obj´te szkody spowodowane przyczepà, która:
1) nie jest z∏àczona z pojazdem silnikowym ciàgnàcym
albo
2) od∏àczy∏a si´ od pojazdu silnikowego ciàgnàcego
i przesta∏a si´ ju˝ toczyç.
3. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ w razie z∏àczenia pojazdów mechanicznych w celu holowania.

3. Termin rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ inny ni˝ okreÊlony w ust. 1 i 2 mo˝na okreÊliç w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych wtedy, gdy umow´ zawiera si´:
1) na okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy w przypadkach
okreÊlonych w art. 27 ust. 1;
2) przed zarejestrowaniem pojazdu mechanicznego,
o którym mowa art. 2 pkt 10 lit. a, oraz pojazdu historycznego;
3) na okres kolejnych 12 miesi´cy przed rozpocz´ciem
tego okresu.
Art. 40. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ,
wynikajàca z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwilà rozwiàzania
umowy w przypadkach okreÊlonych w art. 33.
Art. 41. 1. Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 2,
w przypadku:
1) wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwa∏ej i zupe∏nej utraty posiadania
pojazdu mechanicznego w okolicznoÊciach niepowodujàcych zmiany posiadacza, z uwzgl´dnieniem
art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy — Prawo o ruchu drogowym;

Art. 38. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie odpowiada za szko-

2) odstàpienia od umowy w przypadku okreÊlonym
w art. 29 ust. 3;

1) polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
mienia, wyrzàdzone przez kierujàcego posiadaczo-

3) rozwiàzania si´ umowy w przypadku okreÊlonym
w art. 31 ust. 1;

dy:
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4) utraty posiadania pojazdu mechanicznego przez
posiadacza, o którym mowa w art. 31 ust. 4.
2. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje, je˝eli szkoda, za którà zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aci∏ lub jest zobowiàzany wyp∏aciç odszkodowanie
z tytu∏u ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nastàpi∏a w okresie poprzedzajàcym rozwiàzanie umowy w przypadkach okreÊlonych w art. 33
pkt 2—5.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w stosunku do
zbywcy pojazdu mechanicznego, je˝eli szkoda zosta∏a
wyrzàdzona po dniu zbycia tego pojazdu.
4. Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadkach okreÊlonych w art. 31 ust. 1 i 4
nast´puje po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentu ubezpieczenia zbywcy pojazdu mechanicznego
lub ubezpieczonego, o którym mowa w art. 31 ust. 4.
Art. 42. 1. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w art. 41
ust. 1, przys∏uguje za ka˝dy pe∏ny miesiàc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na
okres 12 miesi´cy, wysokoÊç miesi´cznej sk∏adki podlegajàcej zwrotowi stanowi 1/12 sk∏adki nale˝nej za
dwunastomiesi´czny okres ubezpieczenia.
Art. 43. Zak∏adowi ubezpieczeƒ przys∏uguje prawo
dochodzenia od kierujàcego pojazdem mechanicznym
zwrotu wyp∏aconego z tytu∏u ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, je˝eli kierujàcy:
1) wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie lub w stanie po u˝yciu
alkoholu albo pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii;
2) wszed∏ w posiadanie pojazdu wskutek pope∏nienia
przest´pstwa;
3) nie posiada∏ wymaganych uprawnieƒ do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjàtkiem przypadków, gdy chodzi∏o o ratowanie ˝ycia ludzkiego
lub mienia albo o poÊcig za osobà podj´ty bezpoÊrednio po pope∏nieniu przez nià przest´pstwa;
4) zbieg∏ z miejsca zdarzenia.
Rozdzia∏ 3
Ubezpieczenie OC rolników
Art. 44. Rolnik jest obowiàzany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytu∏u posiadania gospodarstwa rolnego.
Art. 45. Umow´ ubezpieczenia OC rolników zawiera si´ na okres 12 miesi´cy.
Art. 46. 1. Je˝eli rolnik nie póêniej ni˝ na jeden dzieƒ
przed up∏ywem okresu 12 miesi´cy, na który umowa
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ubezpieczenia OC rolników zosta∏a zawarta, nie powiadomi na piÊmie zak∏adu ubezpieczeƒ o jej wypowiedzeniu, uwa˝a si´, ˝e zosta∏a zawarta nast´pna umowa na
kolejne 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Zawarcie nast´pnej umowy nie nast´puje pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, je˝eli:
1) nie zosta∏a op∏acona okreÊlona w umowie sk∏adka
za mijajàcy okres 12 miesi´cy lub w przypadku cofni´cia zak∏adowi ubezpieczeƒ zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w zakresie
obowiàzkowego ubezpieczenia OC rolników albo
2) w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, og∏oszenia lub zarzàdzenia likwidacji zak∏adu ubezpieczeƒ albo oddalenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci lub umorzenia post´powania
upad∏oÊciowego w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ koƒczy si´ z up∏ywem 12 miesi´cy, z uwzgl´dnieniem art. 49.
Art. 47. 1. Obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu obj´cia w posiadanie
gospodarstwa rolnego.
2. Je˝eli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie gospodarstwa rolnego
przesz∏o na innà osob´, prawa i obowiàzki rolnika wynikajàce z umowy ubezpieczenia OC rolników przechodzà na t´ osob´. Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´
z up∏ywem 12 miesi´cy, na które zosta∏a zawarta, chyba ˝e osoba obejmujàca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie jà przed up∏ywem 30 dni od dnia obj´cia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przypadku
wypowiedzenia umowy rozwiàzuje si´ ona z up∏ywem
30 dni nast´pujàcych po dniu obj´cia gospodarstwa
rolnego w posiadanie.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku oddania przez rolnika w posiadanie cz´Êci gospodarstwa
rolnego stanowiàcej odr´bne gospodarstwo rolne.
W takim przypadku do osoby obejmujàcej w posiadanie t´ cz´Êç gospodarstwa rolnego stosuje si´ przepis
ust. 1.
4. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
OC rolników w przypadku, o którym mowa w ust. 2, rolnik wypowiadajàcy umow´ jest obowiàzany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC rolników najpóêniej w ostatnim dniu przed rozwiàzaniem si´ umowy
wypowiedzianej.
Art. 48. 1. Obowiàzek niezw∏ocznego zawiadomienia zak∏adu ubezpieczeƒ o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku dotychczas
posiadajàcym gospodarstwo rolne. W przypadku gdy
zmiana w posiadaniu gospodarstwa rolnego nastàpi∏a
wskutek Êmierci tego rolnika, obowiàzek zawiadomienia zak∏adu ubezpieczeƒ spoczywa na osobie obejmujàcej gospodarstwo rolne w posiadanie.
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2. Rolnik dotychczas posiadajàcy gospodarstwo
rolne i jego nast´pca obejmujàcy gospodarstwo rolne
w posiadanie ponoszà odpowiedzialnoÊç solidarnà
wobec zak∏adu ubezpieczeƒ za zap∏at´ sk∏adki ubezpieczeniowej, nale˝nej zak∏adowi ubezpieczeƒ, za czas do
koƒca miesiàca, w którym zawiadomiono zak∏ad ubezpieczeƒ o zmianie w stanie posiadania gospodarstwa
rolnego.
Art. 49. Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega
rozwiàzaniu:
1) z up∏ywem 12 miesi´cy, na które zosta∏a zawarta;
2) z chwilà, kiedy u˝ytki i grunty okreÊlone w art. 2
pkt 4 tracà charakter gospodarstwa rolnego;
3) z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego
powodujàcego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od
osób fizycznych z tytu∏u prowadzenia produkcji rolnej stanowiàcej dzia∏ specjalny;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2;
5) z up∏ywem 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, z uwzgl´dnieniem art. 474
i art. 476 ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze.
Art. 50. 1. Z ubezpieczenia OC rolników przys∏uguje odszkodowanie, je˝eli rolnik, osoba pozostajàca
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub
osoba pracujàca w gospodarstwie rolnym rolnika sà
obowiàzani do odszkodowania za wyrzàdzonà w zwiàzku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkod´, której nast´pstwem jest Êmierç, uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia bàdê te˝ utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝, je˝eli szkoda
powsta∏a w zwiàzku z ruchem pojazdów wolnobie˝nych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, b´dàcych w posiadaniu rolników posiadajàcych
gospodarstwo rolne i u˝ytkowanych w zwiàzku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.
Art. 51. Ubezpieczeniem OC rolników jest obj´ta
odpowiedzialnoÊç cywilna rolnika oraz ka˝dej osoby,
która pracujàc w gospodarstwie rolnym w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrzàdzi∏a szkod´
w zwiàzku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.
Art. 52. Odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwy˝ej jednak do ustalonej w umowie sumy
gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie mo˝e byç ni˝sza
ni˝ równowartoÊç w z∏otych:
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obj´te ubezpieczeniem bez wzgl´du na liczb´ poszkodowanych
— ustalana przy zastosowaniu kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego w dniu wyrzàdzenia szkody.
Art. 53. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie odpowiada za szkody:
1) w mieniu, wyrzàdzone rolnikowi przez osoby pracujàce w jego gospodarstwie rolnym lub pozostajàce z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostajàcym z rolnikiem
we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracujàcym w jego gospodarstwie rolnym;
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaênych
niepochodzàcych od zwierzàt;
3) w mieniu, spowodowane wadà towarów dostarczonych przez osob´ obj´tà ubezpieczeniem albo
wykonywaniem us∏ug; je˝eli wskutek tych wad
nastàpi∏a szkoda na osobie, zak∏ad ubezpieczeƒ
nie ponosi odpowiedzialnoÊci tylko wtedy, gdy
osoba obj´ta ubezpieczeniem wiedzia∏a o tych
wadach;
4) powsta∏e wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty
lub zagini´cia rzeczy wypo˝yczonych lub przyj´tych przez osob´ obj´tà ubezpieczeniem OC rolników do u˝ytkowania, przechowania lub naprawy;
5) polegajàce na utracie gotówki, bi˝uterii, dzie∏ sztuki, papierów wartoÊciowych, wszelkiego rodzaju
dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
6) polegajàce na zanieczyszczeniu lub ska˝eniu Êrodowiska;
7) wynik∏e z kar pieni´˝nych, grzywien sàdowych i administracyjnych, a tak˝e kar lub grzywien zwiàzanych z nale˝noÊciami wobec bud˝etu paƒstwa.
Art. 54. 1. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
rozpoczyna si´ z chwilà zawarcia umowy i zap∏acenia
sk∏adki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. Je˝eli w umowie ubezpieczenia zak∏ad ubezpieczeƒ wskaza∏ póêniejszy termin p∏atnoÊci sk∏adki lub jej
pierwszej raty, odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
rozpoczyna si´ z chwilà zawarcia umowy.
3. Termin rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ inny ni˝ wskazany w ust. 1 i 2 mo˝na okreÊliç w umowie wtedy, gdy umow´ zawiera si´:
1) przed obj´ciem w posiadanie gospodarstwa rolnego;

1) w przypadku szkód na osobie — 350 000 euro na
ka˝dego poszkodowanego,

2) na okres kolejnych 12 miesi´cy przed rozpocz´ciem
tego okresu.

2) w przypadku szkód w mieniu — 200 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki sà

Art. 55. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
wynikajàca z umowy ubezpieczenia OC rolników usta-
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je z chwilà rozwiàzania umowy w przypadkach okreÊlonych w art. 49.
Art. 56. 1. Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 2,
w przypadku:
1) zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodujàcego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem
rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytu∏u prowadzenia produkcji rolnej stanowiàcej dzia∏ specjalny;
2) utraty przez u˝ytki i grunty okreÊlone w art. 2 pkt 4
charakteru gospodarstwa rolnego;
3) rozwiàzania si´ umowy w przypadku okreÊlonym
w art. 47 ust. 2.
2. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje, je˝eli szkoda, za którà zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aci∏ lub jest obowiàzany wyp∏aciç odszkodowanie,
nastàpi∏a w okresie poprzedzajàcym rozwiàzanie umowy w przypadkach okreÊlonych w art. 49 pkt 2—4.
3. Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku okreÊlonym w art. 47 ust. 2 nast´puje po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentu
ubezpieczenia dotychczasowego posiadacza gospodarstwa rolnego.
Art. 57. 1. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w art. 56
ust. 1, przys∏uguje za ka˝dy pe∏ny miesiàc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
2. WysokoÊç miesi´cznej sk∏adki podlegajàcej
zwrotowi stanowi 1/12 sk∏adki nale˝nej za dwunastomiesi´czny okres ubezpieczenia.
Art. 58. Zak∏adowi ubezpieczeƒ przys∏uguje uprawnienie do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu wyp∏aconego z tytu∏u ubezpieczenia OC rolników odszkodowania, je˝eli wyrzàdzi∏ on szkod´ umyÊlnie lub
w stanie po u˝yciu alkoholu albo pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub
Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii.
Rozdzia∏ 4
Ubezpieczenie budynków rolniczych
Art. 59. Rolnik jest obowiàzany zawrzeç umow´
ubezpieczenia budynku wchodzàcego w sk∏ad gospodarstwa rolnego, zwanego dalej „budynkiem rolniczym”, od ognia i innych zdarzeƒ losowych.
Art. 60. Obowiàzek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
Art. 61. Umow´ ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera si´ na okres 12 miesi´cy.
Art. 62. 1. Je˝eli rolnik posiadajàcy budynki rolnicze nie póêniej ni˝ na jeden dzieƒ przed up∏ywem okre-
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su 12 miesi´cy, na jaki zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia budynków rolniczych, nie powiadomi na piÊmie zak∏adu ubezpieczeƒ o jej wypowiedzeniu, uwa˝a
si´, ˝e zosta∏a zawarta nast´pna umowa na kolejne
12 miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Zawarcie nast´pnej umowy nie nast´puje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, je˝eli:
1) nie zosta∏a op∏acona w ca∏oÊci okreÊlona w umowie
sk∏adka za mijajàcy okres 12 miesi´cy lub w przypadku cofni´cia zak∏adowi ubezpieczeƒ zezwolenia
na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
w zakresie obowiàzkowego ubezpieczenia budynków rolniczych albo
2) w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, og∏oszenia lub zarzàdzenia likwidacji zak∏adu ubezpieczeƒ albo oddalenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci lub umorzenia post´powania
upad∏oÊciowego, w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ koƒczy si´ z up∏ywem 12 miesi´cy, z uwzgl´dnieniem art. 65.
Art. 63. 1. Je˝eli po zawarciu umowy ubezpieczenia
budynków rolniczych posiadanie gospodarstwa rolnego, w sk∏ad którego wchodzà te budynki, przesz∏o na
innà osob´, prawa i obowiàzki wynikajàce z umowy
ubezpieczenia budynków rolniczych przechodzà na t´
osob´. Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´ z up∏ywem 12 miesi´cy, na które zosta∏a zawarta, chyba ˝e
osoba obejmujàca gospodarstwo rolne w posiadanie
wypowie jà przed up∏ywem 30 dni od dnia obj´cia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przypadku wypowiedzenia umowy rozwiàzuje si´ ona z up∏ywem 30 dni
nast´pujàcych po dniu obj´cia gospodarstwa rolnego
w posiadanie.
2. Obejmujàcy w posiadanie gospodarstwo rolne,
w którym budynki rolnicze nie sà ubezpieczone, jest
obowiàzany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych najpóêniej w dniu obj´cia gospodarstwa rolnego w posiadanie.
3. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
budynków rolniczych w przypadku, o którym mowa
w ust. 1, posiadacz budynków rolniczych wypowiadajàcy umow´ jest obowiàzany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia budynków rolniczych najpóêniej
w ostatnim dniu przed rozwiàzaniem si´ umowy wypowiedzianej.
Art. 64. 1. Obowiàzek niezw∏ocznego zawiadomienia zak∏adu ubezpieczeƒ o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku dotychczas
posiadajàcym gospodarstwo rolne.
2. Dotychczasowy posiadacz gospodarstwa rolnego i obejmujàcy gospodarstwo rolne w posiadanie ponoszà odpowiedzialnoÊç solidarnà wobec zak∏adu
ubezpieczeƒ za zap∏at´ sk∏adki ubezpieczeniowej, na-
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le˝nej zak∏adowi ubezpieczeƒ za czas do koƒca miesiàca, w którym zawiadomiono zak∏ad ubezpieczeƒ
o zmianie w stanie posiadania gospodarstwa rolnego.
Art. 65. Umowa ubezpieczenia budynków rolniczych ulega rozwiàzaniu:
1) z up∏ywem 12 miesi´cy, na które zosta∏a zawarta;
2) w przypadku okreÊlonym w art. 63 ust. 1;
3) z chwilà, kiedy u˝ytki i grunty okreÊlone w art. 2
pkt 4, na których jest po∏o˝ony budynek rolniczy,
tracà charakter gospodarstwa rolnego;
4) z up∏ywem 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, z uwzgl´dnieniem art. 474
i art. 476 ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze.
Art. 66. Je˝eli w czasie trwania umowy ubezpieczenia budynków rolniczych budynek przesta∏ spe∏niaç
warunki wymagane do obj´cia go ubezpieczeniem, budynek ten zostaje wy∏àczony z ubezpieczenia, a suma
ubezpieczenia zostaje obni˝ona o zadeklarowanà do
ubezpieczenia wartoÊç tego budynku.
Art. 67. 1. Z tytu∏u ubezpieczenia budynków rolniczych przys∏uguje odszkodowanie za szkody powsta∏e
w budynkach na skutek zdarzeƒ losowych w postaci:
ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów Êniegu, uderzenia pioruna,
eksplozji, obsuni´cia si´ ziemi, tàpni´cia, lawiny lub
upadku statku powietrznego.
2. Za szkody spowodowane przez:
1) ogieƒ — uwa˝a si´ szkody powsta∏e w wyniku dzia∏aƒ ognia, który przedosta∏ si´ poza palenisko lub
powsta∏ bez paleniska i rozszerzy∏ si´ o w∏asnej
sile;
2) huragan — uwa˝a si´ szkody powsta∏e w wyniku
dzia∏ania wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝
24 m/s, którego dzia∏anie wyrzàdza masowe szkody; pojedyncze szkody uwa˝a si´ za spowodowane
przez huragan, je˝eli w najbli˝szym sàsiedztwie
stwierdzono dzia∏anie huraganu;
3) powódê — uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek zalania terenów w nast´pstwie podniesienia si´ poziomu wody w korytach wód p∏ynàcych lub stojàcych;
4) podtopienie — uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek
zalania terenów w wyniku deszczu nawalnego lub
sp∏ywu wód po zboczach lub stokach na terenach
górskich i falistych;
5) deszcz nawalny — uwa˝a si´ szkody powsta∏e
w wyniku opadów deszczu o wspó∏czynniku wydajnoÊci co najmniej 4;
6) grad — uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek opadu
atmosferycznego sk∏adajàcego si´ z bry∏ek lodu;
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7) opady Êniegu — uwa˝a si´ szkody powsta∏e w wyniku opadów Êniegu przekraczajàcych 85 % wartoÊci charakterystycznej (normowej) obcià˝enia Êniegiem gruntu, w∏aÊciwej dla strefy, w której znajduje si´ ubezpieczony budynek, okreÊlonej wed∏ug
obowiàzujàcej normy polskiej „Obcià˝enie Êniegiem”; warunkiem uznania szkody za spowodowanà opadami Êniegu jest, aby przynajmniej jedna
stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, zlokalizowana na terenie tej
samej strefy lub strefy o ni˝szej wartoÊci charakterystycznej obcià˝enia Êniegiem w promieniu
100 km od ubezpieczonego budynku, zmierzy∏a
ci´˝ar pokrywy Ênie˝nej przekraczajàcy 85 % wartoÊci charakterystycznej (normowej) w∏aÊciwej dla
miejsca lokalizacji budynku;
8) piorun — uwa˝a si´ szkody b´dàce nast´pstwem
uderzenia pioruna;
9) eksplozj´ — uwa˝a si´ szkody powsta∏e w wyniku
gwa∏townej zmiany stanu równowagi uk∏adu z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary, wywo∏ane ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania
si´ w odniesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników; warunkiem uznania
szkody za spowodowanà eksplozjà jest, aby Êciany
tych naczyƒ i zbiorników uleg∏y rozdarciu w takich
rozmiarach, i˝ wskutek ujÊcia gazów, py∏ów, pary
lub cieczy nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ; za
spowodowane eksplozjà uwa˝a si´ równie˝ szkody
powsta∏e wskutek implozji, polegajàce na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym;
10) obsuni´cie si´ ziemi — uwa˝a si´ szkody spowodowane przez zapadanie si´ ziemi oraz usuwanie si´
ziemi, z tym ˝e za szkody spowodowane przez:
a) zapadanie si´ ziemi — uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek obni˝enia si´ terenu z powodu zawalenia si´ podziemnych pustych przestrzeni
w gruncie,
b) usuwanie si´ ziemi — uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek ruchów ziemi na stokach;
11) tàpni´cie — uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek
wstrzàsów podziemnych, spowodowanych p´kni´ciem ska∏, wywo∏anych naruszeniem równowagi si∏ w tych ska∏ach;
12) lawin´ — uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek
gwa∏townego zsuwania si´ lub staczania ze zboczy
górskich lub falistych: mas Êniegu, lodu, ska∏, kamieni, ziemi lub b∏ota;
13) upadek statku powietrznego — uwa˝a si´ szkody
powsta∏e wskutek katastrofy bàdê przymusowego
làdowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego
lub innego obiektu latajàcego, a tak˝e spowodowane upadkiem ich cz´Êci lub przewo˝onego ∏adunku.
3. Szkody, o których mowa w ust. 2 pkt 2—7, ustala si´ w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku
mo˝liwoÊci uzyskania odpowiednich informacji przyj-
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muje si´ stan faktyczny i rozmiar szkód Êwiadczàcy
o dzia∏aniu tych zjawisk.
Art. 68. 1. WysokoÊç szkody ustala si´, z uwzgl´dnieniem art. 69, na podstawie:
1) cenników stosowanych przez zak∏ad ubezpieczeƒ;
ustalenie wysokoÊci szkody na podstawie tych
cenników nast´puje w ka˝dym przypadku niepodejmowania odbudowy, naprawy lub remontu
budynku;
2) kosztorysu wystawionego przez podmiot dokonujàcy odbudowy lub remontu budynku, odzwierciedlajàcego koszty zwiàzane z odbudowà lub remontem, okreÊlone zgodnie z obowiàzujàcymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych — przy uwzgl´dnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materia∏ów
i wyposa˝enia; je˝eli suma ubezpieczenia zosta∏a
ustalona wed∏ug wartoÊci rzeczywistej, uwzgl´dnia si´ równie˝ faktyczne zu˝ycie budynku od dnia
rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ do dnia powstania szkody.
2. Zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany do corocznego aktualizowania cenników, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.
3. Zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e zweryfikowaç zasadnoÊç wielkoÊci i wartoÊci robót uj´tych w przedstawionym przez ubezpieczajàcego kosztorysie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Kosztorys ten powinien zostaç przed∏o˝ony przez ubezpieczajàcego najpóêniej w terminie
12 miesi´cy od dnia powstania szkody.
4. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie uwzgl´dnia stopnia zu˝ycia budynku przy szkodach drobnych, których wartoÊç
nie przekracza równowartoÊci w z∏otych 100 euro, ustalanej przy zastosowaniu kursu Êredniego og∏aszanego
przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego w dniu
ustalania odszkodowania.
Art. 69. WysokoÊç szkody w budynkach rolniczych:
1) zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które mogà
byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki
lub odbudowy;
2) zwi´ksza si´ w granicach sumy ubezpieczenia
o udokumentowane koszty uprzàtni´cia miejsca
szkody w wysokoÊci do 5 % wartoÊci szkody.
Art. 70. 1. Sum´ ubezpieczenia, odr´bnie dla ka˝dego budynku rolniczego, ustala ubezpieczajàcy z zak∏adem ubezpieczeƒ.
2. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego mo˝e
odpowiadaç wartoÊci:
1) rzeczywistej tego budynku, przez którà rozumie si´
wartoÊç w stanie nowym w dniu zawarcia umowy,
pomniejszonà o stopieƒ zu˝ycia budynku rolniczego;
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2) nowej — w odniesieniu do budynków nowych oraz
takich, których stopieƒ zu˝ycia w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia nie przekracza 10 %.
3. Suma ubezpieczenia mo˝e byç ustalona na podstawie:
1) cenników stosowanych przez zak∏ad ubezpieczeƒ
do szacowania wartoÊci budynków;
2) za∏àczonego powykonawczego kosztorysu budowlanego, sporzàdzonego zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalenia wartoÊci robót budowlanych obowiàzujàcymi w budownictwie, przez osob´ posiadajàcà uprawnienia w tym zakresie albo wyceny
rzeczoznawcy; w tych przypadkach ustalenie sumy
ubezpieczenia nast´puje na wniosek ubezpieczajàcego w razie ubezpieczenia budynku wed∏ug wartoÊci okreÊlonej w ust. 2 pkt 2.
4. Normy zu˝ycia budynków rolniczych okreÊla zak∏ad ubezpieczeƒ stosownie do przepisów prawa budowlanego.
Art. 71. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany do
aktualizacji wartoÊci budynków przyj´tych do ubezpieczenia, nie cz´Êciej jednak ni˝ w okresach rocznych,
w przypadku gdy zmiany cen materia∏ów budowlanych i kosztów robocizny oraz innych materia∏ów spowodowa∏y podwy˝szenie lub obni˝enie wartoÊci budynków co najmniej o 20 %.
2. Zaktualizowana wartoÊç budynku stanowi podstaw´ ustalenia nowej sumy ubezpieczenia zgodnie
z art. 70.
Art. 72. Nie sà obj´te ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych:
1) budynki, których stan techniczny osiàgnà∏ 100 %
normy zu˝ycia;
2) budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie
ostatecznych decyzji w∏aÊciwych organów;
3) namioty i tunele foliowe.
Art. 73. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie odpowiada za zaistnia∏e w budynkach rolniczych szkody:
1) wyrzàdzone umyÊlnie przez ubezpieczajàcego lub
przez osob´, za którà ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç lub która pozostaje z ubezpieczajàcym we wspólnym gospodarstwie domowym;
2) wyrzàdzone wskutek ra˝àcego niedbalstwa przez
osoby, o których mowa w pkt 1;
3) górnicze w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego;
4) powsta∏e wskutek trz´sienia ziemi.
Art. 74. 1. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
rozpoczyna si´ z chwilà zawarcia umowy i zap∏acenia
sk∏adki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
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2. Je˝eli w umowie ubezpieczenia zak∏ad ubezpieczeƒ wskaza∏ póêniejszy termin p∏atnoÊci sk∏adki lub jej
pierwszej raty, odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
rozpoczyna si´ z chwilà zawarcia umowy.
3. Termin rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ inny ni˝ okreÊlony w ust. 1 i 2 mo˝na okreÊliç w umowie ubezpieczenia budynków rolniczych
wtedy, gdy umow´ zawiera si´:
1) przed obj´ciem budynków rolniczych w posiadanie;
2) na okres kolejnych 12 miesi´cy przed rozpocz´ciem
tego okresu.
Art. 75. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
wynikajàca z umowy ubezpieczenia budynków rolniczych ustaje z chwilà rozwiàzania umowy w przypadkach okreÊlonych w art. 65.
Art. 76. 1. Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia przys∏uguje w przypadku:
1) utraty przez u˝ytki i grunty okreÊlone w art. 2 pkt 4,
na których jest po∏o˝ony budynek rolniczy, charakteru gospodarstwa rolnego;
2) rozwiàzania si´ umowy w przypadku okreÊlonym
w art. 63 ust.1.
2. Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku okreÊlonym w art. 63 ust. 1, nast´puje po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentu
ubezpieczenia dotychczasowego posiadacza gospodarstwa rolnego.
Art. 77. 1. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w art. 76
ust. 1, przys∏uguje za ka˝dy pe∏ny miesiàc niewykorzystanego ubezpieczenia.
2. WysokoÊç miesi´cznej sk∏adki podlegajàcej
zwrotowi stanowi 1/12 sk∏adki nale˝nej za dwunastomiesi´czny okres ubezpieczenia.
Rozdzia∏ 5
Reprezentant do spraw roszczeƒ
Art. 78. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ wykonujàcy dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w zakresie dzia∏u II grupa 10,
okreÊlonej w za∏àczniku do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, z wyjàtkiem ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przewoênika, ustanawia w ka˝dym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej reprezentanta do spraw roszczeƒ.
2. Reprezentant do spraw roszczeƒ mo˝e wykonywaç czynnoÊci na rzecz jednego lub wielu zak∏adów
ubezpieczeƒ.
Art. 79. Zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany do powiadomienia oÊrodków informacyjnych wszystkich
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej o nazwie i adresie reprezentanta do spraw roszczeƒ ustanowionego
w ka˝dym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej.
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Art. 80. Zadaniem reprezentanta do spraw roszczeƒ
jest likwidacja szkód b´dàcych nast´pstwem zdarzeƒ,
które mia∏y miejsce na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, innego ni˝ paƒstwo, w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania lub siedzib´, lub na terytorium paƒstw trzecich.
Art. 81. 1. Reprezentantem do spraw roszczeƒ mo˝e byç osoba prawna lub osoba fizyczna dajàca r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania czynnoÊci likwidacyjnych i regulowania p∏atnoÊci odszkodowawczych, majàca siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w którym
zosta∏ ustanowiony.
2. Reprezentant do spraw roszczeƒ wykonuje swoje obowiàzki na podstawie pe∏nomocnictwa udzielonego przez zak∏ad ubezpieczeƒ, o którym mowa w art. 78
ust. 1.
3. Reprezentant do spraw roszczeƒ prowadzi post´powanie wyjaÊniajàce w j´zyku lub j´zykach urz´dowych paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania lub
siedzib´.
Art. 82. Reprezentant do spraw roszczeƒ podejmuje
dzia∏anie na wniosek poszkodowanego lub uprawnionego, a tak˝e reprezentowanego zak∏adu ubezpieczeƒ.
Art. 83. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ lub jego reprezentant do spraw roszczeƒ sà obowiàzani, w terminie
3 miesi´cy od dnia zg∏oszenia przez poszkodowanego
lub uprawnionego ˝àdania odszkodowawczego, do
udzielenia odpowiedzi na zg∏oszone ˝àdanie wraz
z uzasadnieniem.
2. W przypadku gdy nie zosta∏a ustalona odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ lub nie zosta∏a okreÊlona wysokoÊç odszkodowania, zak∏ad ubezpieczeƒ lub
jego reprezentant do spraw roszczeƒ sà obowiàzani do
poinformowania o tym poszkodowanego lub uprawnionego w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku niedope∏nienia obowiàzków, o których mowa w ust. 1 i 2, organ nadzoru stosuje wobec
zak∏adu ubezpieczeƒ Êrodki nadzorcze okreÊlone
w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
Rozdzia∏ 6
Kontrola spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy
obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, OC rolników i budynków
rolniczych oraz op∏aty za niespe∏nienie
tego obowiàzku
Art. 84. 1. Spe∏nienie obowiàzku zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa
w art. 4 pkt 1—3, podlega kontroli wykonywanej przez
organy do tego obowiàzane lub uprawnione.
2. Do przeprowadzania kontroli spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych:
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1) sà obowiàzane:
a) Policja,
b) organy celne,
c) Stra˝ Graniczna,
d) organy w∏aÊciwe w sprawach rejestracji pojazdów,
e) Inspekcja Transportu Drogowego;
2) sà uprawnione:
a) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
b) inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
3. Do przeprowadzania kontroli spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników:
1) jest obowiàzany wójt (burmistrz, prezydent miasta)
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika;
2) sà uprawnione:
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organ przeprowadzajàcy kontrol´ zawiadamia o tym
na piÊmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakoƒczenia kontroli.
2. Je˝eli osoba kontrolowana nie oka˝e dokumentu
potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 3, lub dowodu op∏acenia sk∏adki za to ubezpieczenie, starosta
zawiadamia o tym na piÊmie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od dnia
przeprowadzenia lub zakoƒczenia kontroli.
Art. 88. 1. Osoba, która nie spe∏ni∏a obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia okreÊlonymi
w ustawie, jest obowiàzana wnieÊç op∏at´.
2. WysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 1, obowiàzujàcej w ka˝dym roku kalendarzowym, stanowi
równowartoÊç w z∏otych:
1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

a) starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania
rolnika,

a) samochody osobowe

— 500 euro,

b) samochody ci´˝arowe i autobusy

— 800 euro,

b) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

c) pozosta∏e pojazdy

— 100 euro,

4. Do przeprowadzania kontroli spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych:
1) jest obowiàzany wójt (burmistrz, prezydent miasta)
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika;
2) jest uprawniony starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na
po∏o˝enie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika.
5. Organy obowiàzane i uprawnione przeprowadzajà kontrol´ na zasadach i w trybie okreÊlonych
w przepisach regulujàcych dzia∏alnoÊç tych organów.
Art. 85. Spe∏nienie obowiàzku zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiàzkowego ustala si´ na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajàcego zawarcie umowy tego ubezpieczenia,
wystawionego ubezpieczajàcemu przez zak∏ad ubezpieczeƒ, z uwzgl´dnieniem przepisów wydanych na
podstawie art. 5 ust. 3.
Art. 86. Osoba kontrolowana jest obowiàzana okazaç na ˝àdanie organu obowiàzanego lub uprawnionego do kontroli dokument potwierdzajàcy zawarcie
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wa˝nej w roku kontroli,
lub dowód op∏acenia sk∏adki za to ubezpieczenie.
Art. 87. 1. Je˝eli osoba kontrolowana nie oka˝e dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1
i 2, lub dowodu op∏acenia sk∏adki za to ubezpieczenie,

2) w ubezpieczeniu OC rolników

— 30 euro,

3) w ubezpieczeniu budynków rolniczych — 100 euro
— ustalana przy zastosowaniu kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski wed∏ug tabeli
kursów nr 1 w roku kontroli.
3. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spe∏nili obowiàzku zawarcia umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokoÊç op∏aty jest uzale˝niona od okresu pozostawania
tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w ka˝dym roku kalendarzowym i wynosi:
1) 20 % op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2 pkt 1
— w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
2) 50 % op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2 pkt 1
— w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
3) 100 % op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2 pkt 1
— w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.
4. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1, nie przedstawi dokumentów stanowiàcych podstaw´ do ustalenia wysokoÊci op∏aty zgodnie z ust. 3, jest ona obowiàzana wnieÊç op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2
pkt 1.
5. Kwoty wyliczane zgodnie z ust. 2 i 3 zaokràgla si´
do pe∏nych 10 z∏.
6. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ustala
przynale˝noÊç pojazdów do kategorii wymienionej
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w ust. 2 pkt 1, kierujàc si´ przepisami ustawy — Prawo
o ruchu drogowym.
7. Op∏ata za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, jest wnoszona na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
8. Op∏ata za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 3, jest wnoszona na rzecz gminy w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia gospodarstwa
rolnego.
Art. 89. 1. Je˝eli osoba kierujàca pojazdem mechanicznym zarejestrowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w paƒstwie innym ni˝ okreÊlone
w art. 25 ust. 2, przy wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawi Zielonej Karty, organy
dokonujàce kontroli granicznej lub celnej nie dopuszczà tego pojazdu do przekroczenia granicy, chyba ˝e
posiadacz pojazdu mechanicznego zawrze umow´
ubezpieczenia granicznego.
2. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1, przy wyjeêdzie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawi dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1, wa˝nego do dnia wyjazdu
w∏àcznie, organy dokonujàce kontroli granicznej lub
celnej nie dopuszczà pojazdu mechanicznego do przekroczenia granicy bez uiszczenia op∏aty w wysokoÊci
okreÊlonej w art. 88 ust. 2 pkt 1.
3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1, w trakcie
kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
przedstawi organowi obowiàzanemu lub uprawnionemu do kontroli dokumentu potwierdzajàcego zawarcie
przed dokonaniem kontroli umowy ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1, warunkiem zwrotu dowodu
rejestracyjnego zatrzymanego zgodnie z przepisami
prawa o ruchu drogowym jest wniesienie op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w art. 88 ust. 2 pkt 1 oraz przedstawienie dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1.
4. Op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej w art. 88 ust. 2
pkt 1 pobierajà urz´dy celne oraz przekazujà na rzecz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 30 dni od dnia pobrania.
5. Potwierdzenie wniesienia op∏aty w wysokoÊci
okreÊlonej w art. 88 ust. 2 pkt 1 jest dokonywane na
druku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Art. 90. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym
mowa w art. 87 ust. 1, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osob´ wskazanà w tym zawiadomieniu do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia dor´czenia wezwania, op∏aty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzajàcych
zawarcie umowy ubezpieczenia obowiàzkowego,
zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia okreÊlonymi
w ustawie.
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2. Po przeprowadzeniu kontroli lub po otrzymaniu
zawiadomienia, o którym mowa w art. 87 ust. 2, wójt
(burmistrz, prezydent miasta) w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia gospodarstwa rolnego wzywa osob´ wskazanà w tym zawiadomieniu do uiszczenia,
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia wezwania, op∏aty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzajàcych zawarcie umowy
ubezpieczenia obowiàzkowego, zgodnie z warunkami
tego ubezpieczenia, okreÊlonymi w ustawie.
3. W przypadku przedstawienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokumentu potwierdzajàcego
zawarcie umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, op∏aty nie pobiera si´.
4. Op∏ata staje si´ wymagalna nast´pnego dnia po
up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, je˝eli zobowiàzany nie udokumentowa∏ zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego lub nie wniós∏ powództwa
do sàdu powszechnego, zgodnie z art. 10 ust. 2.
Art. 91. 1. Do egzekucji op∏aty za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia umowy obowiàzkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji,
z tym ˝e tytu∏ wykonawczy wystawia Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny.
2. Egzekucj´, o której mowa w ust. 1, stosuje si´, je˝eli:
1) nale˝noÊç z tytu∏u op∏aty wynika z wezwania do zap∏aty, o którym mowa w art. 90 ust. 1, w stosunku
do którego zobowiàzany nie wystàpi∏ z powództwem do sàdu powszechnego, zgodnie z art. 10
ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zap∏aty, albo
2) sàd ustali∏ prawomocnym orzeczeniem istnienie
obowiàzku ubezpieczenia.
3. Od postanowieƒ wydanych przez Zarzàd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w toku post´powania egzekucyjnego w administracji s∏u˝y odwo∏anie do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Art. 92. 1. Roszczenia z tytu∏u op∏aty ulegajà
przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie póêniej jednak ni˝ z up∏ywem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spe∏niono
obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Bieg przedawnienia przerywa:
1) ka˝da czynnoÊç organu egzekucyjnego podj´ta
w celu wyegzekwowania op∏aty;
2) uznanie przez zobowiàzanego niespe∏nienia obowiàzku ubezpieczenia i dochodzonej w zwiàzku
z tym op∏aty;
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3) wszcz´cie post´powania przed sàdem powszechnym o ustalenie nieistnienia obowiàzku ubezpieczenia bàdê dochodzonej op∏aty;
4) zawieszenie post´powania egzekucyjnego.
3. Po przerwaniu biegu przedawnienia z przyczyny,
o której mowa w ust. 2:
1) pkt 1 i 2 — biegnie ono na nowo;
2) pkt 3 — okres przedawnienia biegnie na nowo od
dnia zakoƒczenia post´powania sàdowego;
3) pkt 4 — okres przedawnienia biegnie od dnia podj´cia post´powania egzekucyjnego.
Art. 93. Wniesienie op∏aty nie zwalnia z obowiàzku
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego.
Art. 94. 1. W uzasadnionych przypadkach, kierujàc
si´ przede wszystkim wyjàtkowo trudnà sytuacjà materialnà i majàtkowà zobowiàzanego, jak równie˝ jego
sytuacjà ˝yciowà, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mo˝e umorzyç op∏at´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci albo
udzieliç ulgi w jej sp∏acie.
2. Tryb post´powania przy rozpatrywaniu spraw,
o których mowa w ust. 1, okreÊla statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Art. 95. Przepisy rozdzia∏u nie dotyczà:
1) posiadaczy i kierujàcych pojazdami mechanicznymi zarejestrowanymi w paƒstwach, o których mowa w art. 25 ust. 2;
2) upowa˝nionych osób kierujàcych pojazdami mechanicznymi obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów konsularnych, misji specjalnych i organizacji mi´dzynarodowych oraz innych
obcych przedstawicielstw korzystajàcych z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów, ustaw lub powszechnie uznanych zwyczajów mi´dzynarodowych.
Rozdzia∏ 7
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Art. 96. 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
zwany dalej „Funduszem”, jest instytucjà wykonujàcà
zadania okreÊlone w ustawie.
2. Fundusz jest w∏aÊciwy w zakresie egzekucji administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych w zwiàzku z kontrolà spe∏nienia obowiàzku zawierania umów obowiàzkowych ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej,
o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
3. Fundusz ma osobowoÊç prawnà. Siedzibà Funduszu jest miasto sto∏eczne Warszawa.
4. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Funduszu sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych
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w oparciu o kryterium legalnoÊci i zgodnoÊci ze statutem.
Art. 97. 1. Cz∏onkiem Funduszu jest zak∏ad ubezpieczeƒ posiadajàcy zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w grupach obejmujàcych
ubezpieczenia obowiàzkowe, o których mowa w art. 4
pkt 1 i 2. Zak∏ad ubezpieczeƒ staje si´ cz∏onkiem Funduszu z chwilà zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
2. Cz∏onkiem Funduszu jest równie˝ zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ, dzia∏ajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego,
i posiadajàcy zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej w grupach obejmujàcych ubezpieczenia obowiàzkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
3. Zak∏ady ubezpieczeƒ wykonujàce dzia∏alnoÊç
ubezpieczeniowà w dziale I (ubezpieczenia na ˝ycie),
zgodnie z za∏àcznikiem do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, stajà si´ cz∏onkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
4. Zak∏ady ubezpieczeƒ posiadajàce zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w grupach obejmujàcych ubezpieczenie obowiàzkowe,
o którym mowa w art. 4 pkt 3, nieb´dàce cz∏onkami
Funduszu zgodnie z ust. 1 i 2, stajà si´ cz∏onkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
5. Zak∏ady ubezpieczeƒ posiadajàce zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w grupach obejmujàcych ubezpieczenia obowiàzkowe,
o których mowa w art. 4 pkt 4, nieb´dàce cz∏onkami
Funduszu zgodnie z ust. 1—4, stajà si´ cz∏onkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
6. Cz∏onkostwo w Funduszu ustaje z up∏ywem roku
kalendarzowego, w którym zak∏ad ubezpieczeƒ nie zawar∏ umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym
mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
7. WczeÊniejsze ustanie cz∏onkostwa zak∏adu ubezpieczeƒ, o którym mowa w ust. 1, nast´puje z dniem:
1) cofni´cia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zak∏ad ubezpieczeƒ dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej w grupach obejmujàcych ubezpieczenia obowiàzkowe, o których mowa w art. 4
pkt 1 i 2;
2) zarzàdzenia przez organ nadzoru likwidacji przymusowej zak∏adu ubezpieczeƒ;
3) podj´cia przez zak∏ad ubezpieczeƒ uchwa∏y o likwidacji;
4) og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ.
8. Cz∏onkostwo zak∏adów ubezpieczeƒ, o których
mowa w ust. 3—5, ustaje z dniem zakoƒczenia post´powania upad∏oÊciowego. WczeÊniejsze ustanie cz∏onkostwa zak∏adu ubezpieczeƒ nast´puje z dniem cofni´cia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie
przez zak∏ad ubezpieczeƒ dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
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wej w dziale I (ubezpieczenia na ˝ycie), zgodnie z za∏àcznikiem do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,
lub cofni´cia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zak∏ad ubezpieczeƒ dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w grupach obejmujàcych ubezpieczenia
obowiàzkowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4, oraz
w przypadkach okreÊlonych w ust. 7 pkt 2—4.
Art. 98. 1. Do zadaƒ Funduszu nale˝y zaspokajanie
roszczeƒ z tytu∏u ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w granicach okreÊlonych
na podstawie przepisów rozdzia∏ów 2 i 3, za szkody powsta∏e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) na osobie, gdy szkoda zosta∏a wyrzàdzona w okolicznoÊciach uzasadniajàcych odpowiedzialnoÊç
cywilnà posiadacza pojazdu mechanicznego lub
kierujàcego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich to˝samoÊci;
2) w mieniu i na osobie, gdy:
a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkod´ t´ wyrzàdzono, nie by∏ ubezpieczony obowiàzkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) rolnik, osoba pozostajàca z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym lub osoba pracujàca
w jego gospodarstwie rolnym wyrzàdzili szkod´,
której nast´pstwem jest Êmierç, uszkodzenie
cia∏a, rozstrój zdrowia bàdê te˝ utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie by∏ ubezpieczony obowiàzkowym ubezpieczeniem OC
rolników.
2. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ albo oddalenia wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ lub umorzenia post´powania upad∏oÊciowego, je˝eli majàtek d∏u˝nika
oczywiÊcie nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów post´powania upad∏oÊciowego albo w przypadku
zarzàdzenia likwidacji przymusowej zak∏adu ubezpieczeƒ, je˝eli roszczenia osób uprawnionych nie mogà
byç pokryte z aktywów stanowiàcych pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, do zadaƒ Funduszu
nale˝y równie˝ zaspokajanie roszczeƒ osób uprawnionych z:
1) umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1—3, za szkody powsta∏e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach okreÊlonych na podstawie przepisów rozdzia∏ów 2—4;
2) umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, oraz umów ubezpieczenia na ˝ycie, w wysokoÊci 50 % wierzytelnoÊci, do kwoty nie
wi´kszej ni˝ równowartoÊç w z∏otych 30 000 euro
wed∏ug Êredniego kursu og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego w dniu og∏oszenia upad∏oÊci, oddalenia wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci lub umorzenia post´powania upad∏oÊciowego albo w dniu zarzàdzenia likwidacji przymusowej.
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3. Wyp∏aty Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 2
pkt 2, dokonywane sà wy∏àcznie na rzecz poszkodowanych lub uprawnionych osób fizycznych.
4. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeƒ osób poszkodowanych i uprawnionych z tytu∏u
umów ubezpieczenia obowiàzkowego, obj´tych umowà o przeniesienie portfela zgodnie z art. 474 ust. 2
ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, Fundusz
wyst´puje do zak∏adu ubezpieczeƒ przejmujàcego
portfel upad∏ego zak∏adu ubezpieczeƒ o zwrot wyp∏aconych odszkodowaƒ lub Êwiadczeƒ do wysokoÊci wynikajàcej z umowy o przeniesienie portfela.
5. W razie og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ Fundusz jest obowiàzany do sk∏adania sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci do organu nadzoru na koniec ka˝dego kwarta∏u.
Art. 99. 1. Fundusz mo˝e udzielaç zwrotnej pomocy finansowej zak∏adowi ubezpieczeƒ przejmujàcemu
portfel ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa
w art. 4 pkt 1 i 2, je˝eli posiadane Êrodki w∏asne w wysokoÊci co najmniej marginesu wyp∏acalnoÊci oraz aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie gwarantujà w pe∏ni wyp∏acalnoÊci tego zak∏adu ubezpieczeƒ.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, ma
charakter po˝yczki zwrotnej, której wysokoÊç nie mo˝e
przekroczyç wysokoÊci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wynikajàcych z przejmowanego portfela
ubezpieczeƒ, i która mo˝e byç przeznaczona przez zak∏ad ubezpieczeƒ tylko na zaspokojenie interesów
uprawnionych z umów ubezpieczeƒ przejmowanego
portfela.
3. Udzielanie pomocy finansowej, o której mowa
w ust. 1, nast´puje na wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawieraç:
1) sprawozdania finansowe wraz z opinià bieg∏ego rewidenta;
2) pozytywnà opini´ organu nadzoru co do celowoÊci
przej´cia portfela ubezpieczeƒ.
5. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest
udzielana przez Fundusz na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych.
6. Warunki udzielanej pomocy finansowej, w szczególnoÊci termin oraz wysokoÊç rat i odsetek, okreÊla
umowa zawierana pomi´dzy Funduszem a zak∏adem
ubezpieczeƒ przejmujàcym portfel ubezpieczeƒ.
Art. 100. 1. Fundusz sprawuje kontrol´ nad prawid∏owoÊcià wykorzystania przez zak∏ad ubezpieczeƒ
udzielonej pomocy finansowej, o której mowa w art. 99
ust. 1.
2. Fundusz nabywa wierzytelnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, korzystajàcego z pomocy finansowej, o której
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mowa w art. 99 ust. 1, do wysokoÊci udzielonej pomocy.
Art. 101. Fundusz realizuje pomoc finansowà,
o której mowa w art. 99 ust. 1, ze Êrodków wp∏acanych
przez cz∏onków Funduszu, o których mowa w art. 97
ust. 1 i 2, w trybie okreÊlonym w art. 117 ust. 4 i 6 oraz
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117
ust. 5.
Art. 102. 1. Fundusz pe∏ni funkcj´ oÊrodka informacji.
2. Do zadaƒ Funduszu jako oÊrodka informacji nale˝y prowadzenie rejestru umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zawierajàcego:
1) nazw´ i adres zak∏adu ubezpieczeƒ, który zawar∏
umow´ ubezpieczenia;
2) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL
lub nazw´, adres siedziby i numer REGON ubezpieczonego;
3) cechy identyfikujàce dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia;
4) cechy identyfikujàce dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia granicznego w odniesieniu do posiadaczy pojazdów mechanicznych
ustawowo zwolnionych w kraju rejestracji z obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
5) dat´ zawarcia umowy;
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b) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, numer
PESEL lub nazw´, adres siedziby i numer
REGON posiadacza pojazdu, uczestniczàcego
w zdarzeniu,
c) imi´ i nazwisko oraz numer PESEL kierujàcego
pojazdem uczestniczàcym w zdarzeniu,
d) dat´ i miejsce zdarzenia,
e) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, numer
PESEL lub nazw´, adres siedziby i numer
REGON osoby poszkodowanej;
2) dat´ zg∏oszenia roszczenia odszkodowawczego;
3) dat´ wyp∏aty odszkodowania;
4) informacj´ o dodatkowym badaniu technicznym,
o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy — Prawo o ruchu drogowym, przeprowadzonym po naprawie wynikajàcej ze zdarzenia powodujàcego
odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia okreÊlonego w grupie 10 dzia∏u II za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej.
4. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazywane sà do Funduszu przez zak∏ady ubezpieczeƒ drogà
elektronicznà i przechowywane sà przez Fundusz przez
okres 11 lat.
5. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 8, nie dotyczà
pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 ustawy
— Prawo o ruchu drogowym.

7) dat´ rozwiàzania umowy ubezpieczenia przed up∏ywem koƒcowego terminu odpowiedzialnoÊci,
okreÊlonego w umowie;

Art. 103. Fundusz gromadzi dane dotyczàce reprezentantów do spraw roszczeƒ ka˝dego zak∏adu ubezpieczeƒ oraz dane organu odszkodowawczego ustanowionego w ka˝dym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej.

8) dane dotyczàce pojazdu mechanicznego i jego posiadacza:

Art. 104. 1. Fundusz udost´pnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 i 3 oraz w art. 103:

6) okres ubezpieczenia;

a) numer rejestracyjny,
b) numer VIN lub numer nadwozia (podwozia) pojazdu mechanicznego,
c) numer silnika pojazdu mechanicznego,
d) mark´, typ i model,

1) poszkodowanemu lub uprawnionemu z prawem
wglàdu we w∏asne akta szkodowe albo innemu
podmiotowi, je˝eli majà oni interes prawny
w uzyskaniu tych danych w zwiàzku z zaistnia∏à
szkodà;
2) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;

e) rodzaj pojazdu mechanicznego,
f) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, numer
PESEL lub nazw´, adres siedziby i numer
REGON posiadacza pojazdu mechanicznego.
3. Fundusz gromadzi dane zawierajàce:

3) organowi nadzoru;
4) zak∏adom ubezpieczeƒ oraz Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
5) Rzecznikowi Ubezpieczonych;

1) informacje dotyczàce uczestników zdarzenia powodujàcego odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmujàce:

6) Polskiej Izbie Ubezpieczeƒ w zakresie okreÊlonym
w art. 220 ust. 2 pkt 7 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej;

a) mark´ i numer rejestracyjny pojazdów uczestniczàcych w zdarzeniu,

7) organowi prowadzàcemu centralnà ewidencj´ pojazdów drogà teletransmisji danych.
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2. W przypadku odmowy udost´pnienia danych,
o których mowa w art. 102 ust. 2 i 3 oraz w art. 103, podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z uwagi na
uznanie braku interesu prawnego w uzyskaniu tych danych, przys∏uguje odwo∏anie do Rady Funduszu.
3. Fundusz korzysta ze zgromadzonych w rejestrze
danych do realizacji zadaƒ ustawowych.
4. Z danych zgromadzonych w rejestrze korzysta
organ prowadzàcy centralnà ewidencj´ pojazdów.
5. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 8
lit. b—e, dotyczàce pojazdów, o których mowa
w art. 73 ust. 3 ustawy — Prawo o ruchu drogowym,
udost´pnia si´ za pisemnà zgodà jednostek u˝ytkujàcych te pojazdy, z zastrze˝eniem ust. 6. Zgod´ t´ uzyskuje si´ za poÊrednictwem organu prowadzàcego
centralnà ewidencj´ pojazdów.
6. W przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wystàpienia jednostka okreÊlona w ust. 5
nie wyrazi zgody na udost´pnienie danych, o których
mowa w art. 102 ust. 2 pkt 8 lit. b—e, lub nie zajmie stanowiska w tej sprawie, Fundusz wyst´puje o te dane
do organu prowadzàcego centralnà ewidencj´ pojazdów. Organ ten zobowiàzany jest do niezw∏ocznego
przekazania danych do Funduszu, który je udost´pnia.
7. Udost´pnianie danych jest bezp∏atne i podlega
ewidencjonowaniu.
8. Do udost´pniania danych przez Fundusz stosuje
si´ przepisy o ochronie danych osobowych.
Art. 105. 1. Centralna ewidencja pojazdów przekazuje drogà teletransmisji danych do Funduszu dane,
o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 8, z wyjàtkiem danych pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3
ustawy — Prawo o ruchu drogowym.
2. Zak∏ad ubezpieczeƒ przekazuje do Funduszu
dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 1—8
i ust. 3, drogà elektronicznà niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia, z wyjàtkiem pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 ustawy — Prawo o ruchu
drogowym.
3. Dane sà przekazywane do Funduszu przez centralnà ewidencj´ pojazdów oraz zak∏ady ubezpieczeƒ
bezp∏atnie oraz bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczà.
4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przekazujàce dane do Funduszu sà obowiàzane do aktualizacji
tych danych w przypadku ich zmiany.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki, sposób i tryb
wspó∏dzia∏ania Funduszu z organem prowadzàcym
centralnà ewidencj´ pojazdów, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia bezpiecznego prze-
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sy∏u i weryfikacji danych i informacji drogà teletransmisji danych.
Art. 106. 1. Je˝eli poszkodowany, w przypadku
szkody w mieniu, mo˝e zaspokoiç roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz
wyrównuje szkod´ w cz´Êci, w której nie mo˝e byç zaspokojona, wraz z uwzgl´dnieniem utraconych zni˝ek
sk∏adki oraz prawa do zni˝ek sk∏adki.
2. W przypadku zaspokojenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ roszczeƒ poszkodowanego zgodnie z ust. 1, zak∏adowi ubezpieczeƒ nie przys∏uguje roszczenie do Funduszu o zwrot wyp∏aconych z tego tytu∏u kwot.
3. Fundusz nie spe∏nia Êwiadczenia za szkody
w mieniu i na osobie w przypadku zaspokojenia roszczenia o naprawienie wyrzàdzonej szkody przez osob´,
o której mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2, lub przez kierujàcego pojazdem mechanicznym, którego ruchem szkoda zosta∏a wyrzàdzona.
4. Fundusz nie spe∏nia Êwiadczenia z tytu∏u ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 4
pkt 1, za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicà. Nie dotyczy
to poszkodowanych obywateli polskich.
5. Fundusz nie spe∏nia Êwiadczenia za szkody
w mieniu i na osobie powsta∏e w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych, o których mowa w art. 23
ust. 2, niewprowadzonych do ruchu.
6. Fundusz nie spe∏nia Êwiadczenia z tytu∏u ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1
i 2, za szkody w mieniu i na osobie wyrzàdzone:
1) posiadaczowi pojazdu mechanicznego przez kierujàcego tym pojazdem;
2) rolnikowi przez osoby pracujàce w jego gospodarstwie rolnym lub pozostajàce z rolnikiem we
wspólnym gospodarstwie domowym.
Art. 107. Wyp∏aty z Funduszu, o których mowa
w art. 98 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, na rzecz poszkodowanych
nieb´dàcych podmiotami polskimi i podmiotami
paƒstw, których biura narodowe sà sygnatariuszami
Jednolitego Porozumienia mi´dzy Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewn´trznego, sà dokonywane na
zasadzie wzajemnoÊci.
Art. 108. 1. Uprawniony do odszkodowania zg∏asza
swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zak∏ad ubezpieczeƒ wykonujàcy dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w grupach obejmujàcych ubezpieczenia obowiàzkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zak∏ad
ubezpieczeƒ nie mo˝e odmówiç przyj´cia zg∏oszenia
szkody.
2. Zak∏ad ubezpieczeƒ, po otrzymaniu zg∏oszenia
roszczenia, przeprowadza post´powanie w zakresie
ustalenia zasadnoÊci i wysokoÊci dochodzonych roszczeƒ i niezw∏ocznie przesy∏a zebranà dokumentacj´ do
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Funduszu, powiadamiajàc o tym osob´ zg∏aszajàcà
roszczenie.
Art. 109. 1. Fundusz jest obowiàzany zaspokoiç
roszczenie, o którym mowa w art. 98 ust. 1, w terminie
30 dni liczàc od dnia otrzymania akt szkody od zak∏adu
ubezpieczeƒ lub syndyka upad∏oÊci.
2. W przypadku gdy wyjaÊnienie okolicznoÊci niezb´dnych do ustalenia odpowiedzialnoÊci Funduszu
albo wysokoÊci Êwiadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, by∏o niemo˝liwe, Êwiadczenie powinno
byç spe∏nione w terminie 14 dni od dnia wyjaÊnienia
tych okolicznoÊci, z tym ˝e bezsporna cz´Êç Êwiadczenia powinna byç spe∏niona przez Fundusz w terminie
okreÊlonym w ust. 1. Przepisy art. 16 ust. 1—3 stosuje
si´ odpowiednio.
3. OdpowiedzialnoÊç za zw∏ok´ w spe∏nieniu
Êwiadczenia ponoszà odpowiednio Fundusz i zak∏ad
ubezpieczeƒ, ka˝dy w swoim zakresie.
Art. 110. 1. Z chwilà wyp∏aty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach okreÊlonych w art. 98 ust. 1
pkt 2, sprawca szkody i osoba, która nie dope∏ni∏a obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, sà obowiàzani do
zwrotu Funduszowi spe∏nionego Êwiadczenia.
2. W uzasadnionych przypadkach, kierujàc si´
przede wszystkim wyjàtkowo trudnà sytuacjà materialnà i majàtkowà zobowiàzanego, jak równie˝ jego sytuacjà ˝yciowà, Fundusz mo˝e odstàpiç od dochodzenia
zwrotu cz´Êci lub ca∏oÊci Êwiadczenia.
3. Tryb post´powania przy rozpatrywaniu spraw,
o których mowa w ust. 2, okreÊla statut Funduszu.
4. Roszczenia Funduszu wynikajàce z ust. 1 ulegajà
przedawnieniu na zasadach okreÊlonych w Kodeksie
cywilnym, nie wczeÊniej jednak ni˝ z up∏ywem 3 lat od
dnia spe∏nienia przez Fundusz Êwiadczenia.
Art. 111. 1. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ wykonujàcego dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w grupach obejmujàcych ubezpieczenia
obowiàzkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, Fundusz przejmuje od syndyka upad∏oÊci akta szkodowe
oraz wyp∏aca poszkodowanym i uprawnionym Êwiadczenia z umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których
mowa w art. 4 pkt 1 i 2, po ustaleniu odpowiedzialnoÊci i wysokoÊci Êwiadczenia.
2. W sprawach, w których szkody nie zosta∏y zg∏oszone do zak∏adu ubezpieczeƒ przed og∏oszeniem jego
upad∏oÊci, Fundusz przyjmuje zg∏oszenie szkody oraz
wyp∏aca poszkodowanym i uprawnionym Êwiadczenia
po ustaleniu odpowiedzialnoÊci i wysokoÊci Êwiadczenia. Poszkodowany i uprawniony do odszkodowania
zg∏asza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zak∏ad ubezpieczeƒ wykonujàcy dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w grupach obejmujàcych ubezpieczenia
obowiàzkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zak∏ad
ubezpieczeƒ nie mo˝e odmówiç przyj´cia zg∏oszenia
szkody.
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3. Âwiadczenia rentowe, wynikajàce z realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 98 ust. 2, Fundusz mo˝e
wyp∏acaç w formie skapitalizowanej za zgodà poszkodowanego lub uprawnionego.
4. OdpowiedzialnoÊç Funduszu za zw∏ok´ w spe∏nieniu Êwiadczenia jest ograniczona do okresu, przez
jaki upad∏y zak∏ad ubezpieczeƒ pozostawa∏ w zw∏oce
do dnia og∏oszenia upad∏oÊci.
5. Po wyp∏aceniu Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1—3, Fundusz niezw∏ocznie przedstawia syndykowi wyp∏acone kwoty jako swojà wierzytelnoÊç wobec masy upad∏oÊci.
6. WierzytelnoÊci, o których mowa w ust. 5, Fundusz mo˝e zg∏aszaç syndykowi do czasu prawomocnego wykonania planu podzia∏u funduszu masy.
Art. 112. 1. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ wykonujàcego dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w dziale I za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, albo zak∏adu ubezpieczeƒ
wykonujàcego dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà, w grupach obejmujàcych ubezpieczenia obowiàzkowe,
o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4, albo oddalenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ lub
umorzenia post´powania upad∏oÊciowego, je˝eli majàtek d∏u˝nika oczywiÊcie nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów post´powania upad∏oÊciowego,
albo w przypadku zarzàdzenia likwidacji przymusowej
zak∏adu ubezpieczeƒ, pozosta∏e zak∏ady ubezpieczeƒ
wykonujàce dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w dziale
I za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej albo posiadajàce zezwolenie na wykonywanie
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w grupach obejmujàcych ubezpieczenia obowiàzkowe, o których mowa
w art. 4 pkt 3 i 4, sà obowiàzane wnieÊç sk∏adk´ na
rzecz Funduszu.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, po zasi´gni´ciu opinii organu nadzoru i Polskiej
Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç procentu sk∏adki, o której mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów ubezpieczenia w ramach dzia∏u I za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
lub umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4.
3. Sk∏adka, o której mowa w ust. 2, ustalana jest od
sk∏adki przypisanej brutto z ubezpieczeƒ dzia∏u I za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz
ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa w art. 4
pkt 3 i 4.
4. Fundusz wyodr´bnia rachunki, na które wnoszone sà sk∏adki, o których mowa w ust. 1.
5. Ârodki pozosta∏e po zaspokojeniu roszczeƒ Fundusz zwraca zak∏adom ubezpieczeƒ, o których mowa
w ust. 1, proporcjonalnie do wysokoÊci wniesionej
sk∏adki okreÊlonej zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2.
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Art. 113. 1. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ wykonujàcego dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w dziale I za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, Fundusz zaspokaja roszczenia
na podstawie ustalonej w post´powaniu upad∏oÊciowym listy wierzytelnoÊci.
2. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ wykonujàcego dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà
w grupach obejmujàcych ubezpieczenia obowiàzkowe,
o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4, do zaspokajania przez
Fundusz roszczeƒ wynikajàcych z tych umów ubezpieczenia przepisy art. 111 ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio.

Poz. 1152

2. W sk∏ad Rady Funduszu, poza cz∏onkami okreÊlonymi statutowo, wchodzi przedstawiciel organu nadzoru.
Art. 116. 1. Statut Funduszu okreÊla organizacj´,
sposób dzia∏ania oraz zasady gospodarki finansowej,
a w szczególnoÊci:
1) sposób powo∏ania, organizacj´ oraz kadencj´ organów Funduszu;
2) zakres kompetencji organów Funduszu;
3) prawa i obowiàzki cz∏onków oraz sposób g∏osowania;

3. Fundusz zaspokaja roszczenia z tytu∏u upad∏oÊci
zak∏adów ubezpieczeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2,
w zakresie i do wysokoÊci okreÊlonej w art. 98 ust. 2 i 3.

4) zasady dzia∏ania Funduszu;

4. Przepisy art. 111 ust. 5 i 6 stosuje si´ odpowiednio.

6) tryb post´powania w sprawach dochodzenia roszczeƒ z tytu∏u op∏at i regresów.

Art. 114. 1. W odniesieniu do zak∏adów ubezpieczeƒ, wykonujàcych dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà
w zakresie dzia∏u I za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz w zakresie ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa w art. 4, w przypadku oddalenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci lub umorzenia
post´powania upad∏oÊciowego, je˝eli majàtek d∏u˝nika oczywiÊcie nie wystarcza nawet na zaspokojenie
kosztów post´powania upad∏oÊciowego albo w przypadku zarzàdzenia likwidacji przymusowej, do zadaƒ
Funduszu nale˝y zaspokajanie roszczeƒ osób uprawnionych z tytu∏u umów ubezpieczenia na ˝ycie oraz
umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa
w art. 4.

2. Statut Funduszu i jego zmiany sà uchwalane
przez Zgromadzenie Cz∏onków Funduszu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz
przejmuje z zak∏adu ubezpieczeƒ akta szkodowe oraz
wyp∏aca poszkodowanym i uprawnionym Êwiadczenia, po ustaleniu odpowiedzialnoÊci tego zak∏adu i wysokoÊci Êwiadczenia.
3. OdpowiedzialnoÊç Funduszu za zw∏ok´ w spe∏nieniu Êwiadczenia jest ograniczona do okresu, przez
jaki zak∏ad ubezpieczeƒ pozostawa∏ w zw∏oce do dnia
oddalenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci lub umorzenia post´powania upad∏oÊciowego albo zarzàdzenia likwidacji przymusowej.
4. Z dniem wyp∏aty przez Fundusz Êwiadczenia,
o którym mowa w ust. 2, na Fundusz przechodzi z mocy prawa roszczenie o zwrot wyp∏aconego Êwiadczenia
do zak∏adu ubezpieczeƒ, którego zobowiàzanie zrealizowa∏.
Art. 115. 1. Organami Funduszu sà:
1) Zgromadzenie Cz∏onków Funduszu;
2) Rada Funduszu;
3) Zarzàd Funduszu.

5) zasady prowadzenia gospodarki finansowej;

3. Organ nadzoru zatwierdza statut Funduszu i jego
zmiany.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek organu nadzoru, og∏asza statut Funduszu i jego zmiany w Dzienniku Urz´dowym Ministra
Finansów.
Art. 117. 1. Koszty dzia∏alnoÊci Funduszu wynikajàce z realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 98 i art. 99,
sà pokrywane z dochodów Funduszu.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, sà uzyskiwane z nast´pujàcych êróde∏:
1) wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ wykonujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie ubezpieczeƒ obowiàzkowych,
o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2;
2) wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ prowadzàcych ubezpieczenia w dziale I za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w przypadku og∏oszenia
upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, oddalenia wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, umorzenia post´powania upad∏oÊciowego lub zarzàdzenia likwidacji przymusowej zak∏adu ubezpieczeƒ wykonujàcego dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà
w tym zakresie;
3) wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ wykonujàcych dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w grupie obejmujàcej ubezpieczenie obowiàzkowe, o którym mowa w art. 4
pkt 3 i 4, w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, oddalenia wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, umorzenia post´powania upad∏oÊciowego lub zarzàdzenia likwidacji przymusowej zak∏adu ubezpieczeƒ wykonujàcego dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w tym zakresie;
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4) wp∏ywów z tytu∏u op∏at za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych,
o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2;

Poz. 1152

Art. 119. 1. Fundusz jest obowiàzany, w terminie
4 miesi´cy od zakoƒczenia roku obrotowego, sporzàdziç roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci, które podlega
badaniu przez bieg∏ego rewidenta.

5) wp∏ywów z tytu∏u roszczeƒ regresowych;
6) zwrotów zak∏adu ubezpieczeƒ przejmujàcego portfel upad∏ego zak∏adu ubezpieczeƒ, o których mowa
w art. 98 ust. 4;
7) wp∏at uzyskanych z podzia∏u masy upad∏oÊci, o których mowa w art. 111 ust. 5;
8) zwrotów Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 114
ust. 4, wyp∏aconych przez Fundusz z umów ubezpieczenia na ˝ycie i z umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych, o których mowa w art. 4;
9) przychodów z oprocentowania po˝yczek, o których
mowa w art. 99 ust. 2;
10) przychodów z lokat Êrodków Funduszu dokonywanych wed∏ug zasad okreÊlonych w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej dla zak∏adów ubezpieczeƒ.
3. Zak∏ady ubezpieczeƒ posiadajàce zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w grupach obejmujàcych ubezpieczenia obowiàzkowe,
o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, jak równie˝ zagraniczne zak∏ady ubezpieczeƒ, dzia∏ajàce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego i posiadajàce zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w grupach obejmujàcych
ubezpieczenia obowiàzkowe, o których mowa w art. 4
pkt 1 i 2, sà obowiàzane wnieÊç sk∏adk´ na rzecz Funduszu.
4. Fundusz przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw instytucji finansowych oraz organowi nadzoru
analiz´ stanu finansów Funduszu, na podstawie której
jest okreÊlany procent sk∏adki, o której mowa w ust. 3,
wnoszonej przez cz∏onków Funduszu na jego rzecz.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Funduszu, po zasi´gni´ciu opinii organu nadzoru okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç procentu sk∏adki, o której mowa w ust. 3, oraz terminy uiszczania tej sk∏adki, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zagwarantowanie p∏ynnoÊci finansowej Funduszu oraz mo˝liwoÊci udzielania przez Fundusz zwrotnej
pomocy finansowej, o której mowa w art. 99 ust. 1.
6. WysokoÊç sk∏adki wnoszonej przez zak∏ad ubezpieczeƒ na rzecz Funduszu jest wyliczana od sk∏adki
przypisanej brutto w ubezpieczeniach obowiàzkowych,
o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
Art. 118. W przypadku zagranicznych zak∏adów
ubezpieczeƒ, wysokoÊç sk∏adek wnoszonych do Funduszu zgodnie z przepisami niniejszego rozdzia∏u wyliczana jest od sk∏adki przypisanej brutto z tytu∏u umów
ubezpieczenia zawartych w zwiàzku z wykonywaniem
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zgromadzenie Cz∏onków Funduszu zatwierdza
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie
6 miesi´cy od zakoƒczenia roku obrotowego.
3. Zatwierdzone przez Zgromadzenie Cz∏onków
Funduszu sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Fundusz przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw instytucji finansowych oraz organowi nadzoru.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki i tryb sk∏adania sprawozdaƒ, o których mowa
w ust. 1 i w art. 98 ust. 5, w tym terminy ich sk∏adania
oraz niezb´dne dane, jakie powinny zawieraç te sprawozdania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zapewnienie
prawid∏owoÊci i przejrzystoÊci sporzàdzanych sprawozdaƒ.
Rozdzia∏ 8
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Art. 120. 1. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwane dalej „Biurem”, jest instytucjà wykonujàcà zadania okreÊlone w ustawie.
2. Biuro ma osobowoÊç prawnà. Siedzibà Biura jest
miasto sto∏eczne Warszawa.
Art. 121. 1. Cz∏onkami Biura sà zak∏ady ubezpieczeƒ
wykonujàce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w grupie obejmujàcej
ubezpieczenie obowiàzkowe, o którym mowa w art. 4
pkt 1.
2. Zak∏ady ubezpieczeƒ, o których mowa w ust. 1,
stajà si´ cz∏onkami Biura z dniem uzyskania zezwolenia
na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej wydanego przez organ nadzoru, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Zak∏ady ubezpieczeƒ z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, wykonujàce dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà za zezwoleniem w∏aÊciwego organu paƒstwa,
w którym majà siedzib´, stajà si´ cz∏onkami Biura
z dniem z∏o˝enia deklaracji cz∏onkowskiej.
4. Przynale˝noÊç do Biura jest obowiàzkowa.
Art. 122. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Biura jest:
1) wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych
wa˝nych w innych paƒstwach;
2) zawieranie z zagranicznymi biurami narodowymi
umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów
ubezpieczeniowych;
3) organizowanie likwidacji szkód lub bezpoÊrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojaz-
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dów mechanicznych zarejestrowanych za granicà
posiadajàcych wa˝ne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura narodowe;
4) organizowanie likwidacji szkód lub bezpoÊrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w paƒstwach, o których mowa w art. 25 ust. 2;
5) okreÊlanie zasad i trybu dystrybucji dokumentów
ubezpieczeƒ granicznych, a w szczególnoÊci ustalanie wzorów tych dokumentów oraz ich ewidencjonowanie.
2. Biuro mo˝e powierzaç zadania, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 i 4, wy∏àcznie cz∏onkom Biura.
Art. 123. Biuro odpowiada za szkody b´dàce nast´pstwem wypadków, które wydarzy∏y si´ na terytorium:
1) Rzeczypospolitej Polskiej i powsta∏y w zwiàzku
z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w paƒstwach, których biura narodowe sà sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia mi´dzy
Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewn´trznego;
2) Rzeczypospolitej Polskiej i powsta∏y w zwiàzku
z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w paƒstwach, których biura narodowe podpisa∏y z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu
dokumentów ubezpieczeniowych i zaspokajaniu
roszczeƒ, pod warunkiem istnienia wa˝nej Zielonej Karty wystawionej przez zagraniczne biuro narodowe;
3) paƒstw, których biura narodowe sà sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia mi´dzy Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewn´trznego i powsta∏y w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych;
4) paƒstw, których biura narodowe podpisa∏y z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i likwidacji szkód i powsta∏y w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych,
pod warunkiem istnienia wa˝nej Zielonej Karty wystawionej przez Biuro;
5) paƒstw, o których mowa w pkt 4, i na warunkach
okreÊlonych w pkt 4, je˝eli poszkodowanym jest
obywatel polski, a sprawca posiada∏ Zielonà Kart´
wystawionà przez cz∏onka Biura, którego upad∏oÊç
og∏oszono.
Art. 124. 1. W przypadku szkód b´dàcych nast´pstwem wypadków, które wydarzy∏y si´ na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub na terytorium paƒstwa trzeciego i powsta∏ych w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Biuro
ustala i udost´pnia dane:
1) zak∏adu ubezpieczeƒ posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkod´;
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2) reprezentanta do spraw roszczeƒ ustanowionego
przez zak∏ad ubezpieczeƒ, o którym mowa w pkt 1;
3) identyfikujàce dokument potwierdzajàcy zawarcie
umowy ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkod´;
4) osobowe posiadacza lub w∏aÊciciela pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkod´.
2. Je˝eli szkoda zosta∏a spowodowana ruchem pojazdu mechanicznego, którego posiadacz, zgodnie
z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
jest ustawowo zwolniony w kraju rejestracji z obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Biuro ustala i udost´pnia dane
organu lub instytucji w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, odpowiedzialnej za likwidacj´ zaistnia∏ej
szkody.
3. Biuro ustala i udost´pnia dane, o których mowa
w ust. 1 i 2, na pisemny wniosek poszkodowanego lub
uprawnionego, po wykazaniu przez nich interesu
prawnego w uzyskaniu tych danych.
4. Udost´pnianie danych jest dokonywane nieodp∏atnie i podlega ewidencjonowaniu.
Art. 125. 1. W przypadku szkód b´dàcych nast´pstwem wypadków, które wydarzy∏y si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, i powsta∏ych w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych Biuro ustala i udost´pnia dane:
1) zak∏adu ubezpieczeƒ posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkod´,
2) identyfikujàce dokument potwierdzajàcy zawarcie
umowy ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkod´,
3) reprezentanta do spraw roszczeƒ ustanowionego
przez zak∏ad ubezpieczeƒ, o którym mowa w pkt 1,
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w którym poszkodowany lub uprawniony ma miejsce
zamieszkania lub siedzib´,
4) osobowe posiadacza lub w∏aÊciciela pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkod´,
5) identyfikujàce podmioty, które na mocy ustawy lub
umowy mi´dzynarodowej ratyfikowanej przez
Rzeczpospolità Polskà, sà zwolnione z obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz identyfikujàce organ lub
instytucj´ odpowiedzialnà za wyp∏at´ odszkodowaƒ
za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych b´dàcych w posiadaniu tych podmiotów
— je˝eli poszkodowanym jest osoba zamieszka∏a lub
majàca siedzib´ za granicà na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, a szkoda powsta∏a
w zwiàzku z ruchem pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Biuro ustala i udost´pnia dane, o których mowa
w ust. 1, na pisemny wniosek poszkodowanego lub
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uprawnionego, po wykazaniu przez nich interesu
prawnego w uzyskaniu tych danych.

3) zidentyfikowanie pojazdu mechanicznego jest niemo˝liwe;

3. Biuro ustala dane, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, na wniosek oÊrodka informacji z paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej i udost´pnia je drogà elektronicznà.

4) w terminie 60 dni od dnia zdarzenia nie zosta∏ zidentyfikowany zak∏ad ubezpieczeƒ.

4. Biuro ustala i udost´pnia dane, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, na pisemny wniosek oÊrodka informacji
z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, po wykazaniu interesu prawnego poszkodowanego lub uprawnionego w uzyskaniu tych danych.
5. Udost´pnianie danych jest dokonywane nieodp∏atnie i podlega ewidencjonowaniu.
Art. 126. 1. Policja, w terminie 30 dni od zaistnienia
zdarzenia, przekazuje Biuru zawiadomienie o wypadku
spowodowanym ruchem pojazdu mechanicznego,
w wyniku którego uczestniczàce w nim osoby zmar∏y
lub dozna∏y obra˝eƒ cia∏a.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane dotyczàce wszystkich uczestników wypadku,
w tym dane dotyczàce numerów dowodów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i nazw´ zak∏adu ubezpieczeƒ, w którym pojazdy mechaniczne by∏y ubezpieczone, wskazanie sprawcy wypadku, jak równie˝ informacj´ o wystàpieniu o wszcz´cie
post´powania karnego.
3. Biuro przekazuje polskim i zagranicznym zak∏adom ubezpieczeƒ informacje o wypadku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie okreÊlonym w ust. 1 i 2.
4. Koszty druku zawiadomieƒ, jak i ich przesy∏ania
ponosi Biuro.
Art. 127. 1. Biuro ustala dane, o których mowa
w art. 124 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2, uzyskujàc je
z oÊrodków informacji paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
2. Biuro ustala dane, o których mowa w art. 124
ust. 1 pkt 2 oraz w art. 125 ust. 1, uzyskujàc je z rejestru, o którym mowa w art. 102 ust. 2, prowadzonego
przez Fundusz.
Art. 128. 1. W przypadku szkód, o których mowa
w art. 80, Biuro pe∏ni funkcj´ organu odszkodowawczego, który rozpatruje, z zastrze˝eniem ust. 2, ˝àdania odszkodowawcze zg∏oszone przez poszkodowanych lub
uprawnionych i wyp∏aca odszkodowanie, je˝eli:
1) zak∏ad ubezpieczeƒ lub jego reprezentant do spraw
roszczeƒ nie dope∏nià obowiàzku, o którym mowa
w art. 83 ust. 1 lub 2;
2) zak∏ad ubezpieczeƒ nie ustanowi∏ reprezentanta do
spraw roszczeƒ zgodnie z art. 78 ust. 1, chyba ˝e
poszkodowany lub uprawniony zg∏osi∏ swoje ˝àdanie bezpoÊrednio do zak∏adu ubezpieczeƒ i otrzyma∏ odpowiedê okreÊlonà w art. 83 ust. 1 lub 2;

2. Biuro nie rozpatruje zg∏oszonego ˝àdania odszkodowawczego, je˝eli poszkodowany lub uprawniony wytoczy∏ powództwo przeciwko zak∏adowi ubezpieczeƒ.
Art. 129. O zg∏oszeniu ˝àdania odszkodowawczego
Biuro informuje niezw∏ocznie:
1) organ odszkodowawczy w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, gdzie jest ustanowiony zak∏ad
ubezpieczeƒ posiadacza pojazdu mechanicznego,
którym spowodowano szkod´;
2) reprezentanta do spraw roszczeƒ lub zak∏ad ubezpieczeƒ posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkod´;
3) osob´, która spowodowa∏a szkod´, je˝eli zosta∏a
ustalona, oraz posiadacza pojazdu mechanicznego.
Art. 130. 1. Biuro podejmuje czynnoÊci w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci za spowodowanie szkody
i wysokoÊci odszkodowania w terminie 60 dni od dnia
otrzymania ˝àdania odszkodowawczego.
2. Biuro odst´puje od czynnoÊci okreÊlonych
w ust. 1, je˝eli w terminie, o którym mowa w ust. 1, zak∏ad ubezpieczeƒ lub jego reprezentant do spraw roszczeƒ udzieli poszkodowanemu lub uprawnionemu odpowiedzi na zg∏oszone do Biura ˝àdanie odszkodowawcze.
3. Biuro wyp∏aca odszkodowanie lub jego bezspornà cz´Êç nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 60 dni od dnia
otrzymania ˝àdania odszkodowawczego.
Art. 131. Decyzja Biura dzia∏ajàcego jako organ odszkodowawczy jest ostateczna. Poszkodowanemu lub
uprawnionemu przys∏uguje prawo dochodzenia roszczeƒ na drodze post´powania cywilnego przeciwko zak∏adowi ubezpieczeƒ posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkod´.
Art. 132. Po wyp∏acie odszkodowania w przypadkach, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, Biuro
wyst´puje do organu odszkodowawczego w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, gdzie jest ustanowiony zak∏ad ubezpieczeƒ posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkod´, o zwrot wyp∏aconego odszkodowania, Êwiadczeƒ i innych poniesionych kosztów.
Art. 133. 1. Je˝eli do wyp∏aty odszkodowania jest
obowiàzany zak∏ad ubezpieczeƒ majàcy siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a odszkodowanie
wyp∏aci∏ organ odszkodowawczy paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Biuro jest obowiàzane do
zwrotu na rzecz tego organu odszkodowawczego wy-
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p∏aconego odszkodowania, Êwiadczeƒ i innych poniesionych kosztów.

Art. 138. 1. Koszty dzia∏alnoÊci Biura sà pokrywane
ze sk∏adek cz∏onków Biura.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zak∏ad
ubezpieczeƒ posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkod´, jest obowiàzany do zwrotu kwoty wyp∏aconej przez Biuro.

2. WysokoÊç sk∏adki wnoszonej przez cz∏onków
Biura na rzecz Biura jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Cz∏onków i wyliczana od sk∏adki przypisanej
brutto z ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1.

Art. 134. Biuro wyst´puje o zwrot wyp∏aconego odszkodowania lub Êwiadczenia oraz poniesionych kosztów w przypadkach, o których mowa w art. 128 ust. 1:

3. WysokoÊç sk∏adki wnoszonej przez zagraniczny
zak∏ad ubezpieczeƒ jest wyliczana od sk∏adki przypisanej brutto w ubezpieczeniu, o którym mowa w art. 4
pkt 1, z dzia∏alnoÊci wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) pkt 3 — do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego ustanowionego w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, gdzie mia∏o miejsce zdarzenie;
2) pkt 4 — do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego ustanowionego w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, gdzie jest zarejestrowany pojazd
mechaniczny, którym spowodowano szkod´;
3) pkt 3 lub 4 — gdy szkod´ spowodowano pojazdem
mechanicznym zarejestrowanym w paƒstwie trzecim, do funduszu gwarancyjnego ustanowionego
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, gdzie
mia∏o miejsce zdarzenie.
Art. 135. 1. Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 123 pkt 1, 2 i 5, nast´puje na zasadach okreÊlonych przepisami rozdzia∏u 2.
2. Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 123 pkt 3 i 4, nast´puje zgodnie z przepisami
prawa w∏aÊciwego dla miejsca zdarzenia, z uwzgl´dnieniem ust. 3.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 123 pkt 3
i 4, suma gwarancyjna nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ okreÊlona w umowie ubezpieczenia, ale nie ni˝sza ni˝ obowiàzujàca w paƒstwie, na terytorium którego mia∏o miejsce zdarzenie.
Art. 136. 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 123 pkt 2, Biuro jest obowiàzane wyp∏aciç odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia ustalenia wa˝noÊci umowy ubezpieczenia sprawcy szkody.
2. Je˝eli w terminie 90 dni liczàc od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie Biuro nie ustali wa˝noÊci umowy ubezpieczenia sprawcy szkody, w∏aÊciwym
do wyp∏aty odszkodowania, na zasadach okreÊlonych
przepisami rozdzia∏u 7, jest Fundusz, z tym ˝e nie wyklucza to roszczenia Funduszu do Biura o zwrot wyp∏aconego odszkodowania z chwilà póêniejszego ustalenia wa˝nego ubezpieczenia sprawcy.
Art. 137. 1. Biuro z dniem wyp∏acenia odszkodowania za jednego ze swoich cz∏onków dochodzi od niego
zwrotu wyp∏aconego odszkodowania.
2. Sprawca szkody powsta∏ej w warunkach, o których mowa w art. 123 pkt 3, i posiadacz pojazdu mechanicznego, który nie dope∏ni∏ obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, a szkoda powsta∏a
w zwiàzku z ruchem tego pojazdu, sà obowiàzani do
zwrotu Biuru wyp∏aconego odszkodowania.

Art. 139. 1. Organami Biura sà:
1) Walne Zgromadzenie Cz∏onków Biura;
2) Rada Biura;
3) Zarzàd Biura.
2. Szczegó∏owe zasady i tryb wnoszenia sk∏adek,
o których mowa w art. 138, zadania, organizacj´ i zasady dzia∏ania Biura oraz zasady gospodarki finansowej
Biura okreÊla statut uchwalany przez Walne Zgromadzenie Cz∏onków Biura.
3. Organ nadzoru zatwierdza statut Biura i jego
zmiany.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek organu nadzoru, og∏asza statut Biura i jego zmiany w Dzienniku Urz´dowym Ministra Finansów.
Art. 140. 1. Biuro jest obowiàzane, w terminie
4 miesi´cy od zakoƒczenia roku obrotowego, sporzàdziç roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci, które podlega
badaniu przez bieg∏ego rewidenta.
2. Walne Zgromadzenie Cz∏onków Biura zatwierdza
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie
6 miesi´cy od zakoƒczenia roku obrotowego.
3. Zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Cz∏onków Biura sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Biuro przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw instytucji finansowych oraz organowi nadzoru.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki i tryb sk∏adania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, w tym termin jego z∏o˝enia oraz niezb´dne dane, jakie powinno zawieraç, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci zapewnienie prawid∏owoÊci i przejrzystoÊci sporzàdzanych sprawozdaƒ.
Rozdzia∏ 9
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 141. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058,
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Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271) art. 8b otrzymuje brzmienie:
„Art. 8b. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 8a, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia
oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc
w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 142. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126,
poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271) art. 228 otrzymuje brzmienie:
„Art. 228. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa
w art. 227, termin powstania obowiàzku
ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz
zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 143. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 oraz
z 2003 r. Nr 49, poz. 408) art. 19b otrzymuje brzmienie:
„Art. 19b. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Notarialnej oraz Polskiej
Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa
w art. 19a, termin powstania obowiàzku
ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz
zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 144. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408,
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591,
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256
i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88,
poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113,
poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128,
poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r.
Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1151) w art. 35 ust. 8
otrzymuje brzmienie:
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„8. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii samorzàdów zawodów medycznych oraz Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 6, termin powstania
obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´
gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´
specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 145. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz
z 2003 r. Nr 60, poz. 535) po art. 80 dodaje si´
art. 80a w brzmieniu:
„Art. 80a. 1. Podmioty uprawnione do wykonywania
dzia∏alnoÊci us∏ugowej w zakresie prowadzenia ksiàg rachunkowych, o których
mowa w art. 11 ust. 3, sà obowiàzane do
zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres
ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym
mowa w ust. 1, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci
pod uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 146. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1994 r.
o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 31, poz. 359 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2052)
w art. 12 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeƒ,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym
mowa w ust. 3, termin powstania obowiàzku
ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´
wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 147. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052) art. 46 otrzymuje brzmienie:
„Art. 46. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 44, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia
oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc
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w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 148. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i nalepka kontrolna sà wydawane za op∏atà oraz po
uiszczeniu op∏aty ewidencyjnej. Op∏at´ oraz
op∏at´ ewidencyjnà pobiera organ dokonujàcy
rejestracji.”;
2) w art. 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kart´ pojazdu dla pojazdu samochodowego,
innego ni˝ okreÊlony w ust. 1, wydaje, za op∏atà i po uiszczeniu op∏aty ewidencyjnej, w∏aÊciwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
3) w art. 80b:
a) w ust. 1 w pkt 1 dodaje si´ lit. j w brzmieniu:
„j) informacj´ o dodatkowym badaniu technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4,
przeprowadzonym po naprawie wynikajàcej
ze zdarzenia powodujàcego odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u zawartej
umowy ubezpieczenia okreÊlonego w grupie
3 dzia∏u II za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej;”,
b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W ewidencji gromadzi si´ tak˝e dane i informacje wymagane do dopuszczenia pojazdu
do ruchu oraz informacje o wydawanych
dokumentach i oznaczeniach pojazdu:
1) dane o pojeêdzie podlegajàcym rejestracji:
a) przeznaczenie,
b) pojemnoÊç i moc silnika,
c) dopuszczalna masa ca∏kowita,
d) dopuszczalna ∏adownoÊç,
e) liczba osi,
f) najwi´kszy dopuszczalny nacisk osi,
g) dopuszczalna masa ca∏kowita ciàgni´tej przyczepy,
h) liczba miejsc,
i) data pierwszej rejestracji za granicà,
j) poprzedni numer rejestracyjny i nazwa
organu, który dokona∏ rejestracji;
2) informacje o:
a) dowodzie rejestracyjnym — seria, numer oraz data wydania wtórnika,
b) pozwoleniu czasowym — data wa˝noÊci, data przed∏u˝enia wa˝noÊci, cel
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wydania, seria, numer oraz data wydania wtórnika,
c) karcie pojazdu — seria, numer oraz data wydania wtórnika,
d) nalepce kontrolnej — data wydania
wtórnika,
e) znakach legalizacyjnych — seria, numer oraz data wydania wtórnika,
f) nalepce na tablice tymczasowe — data wydania wtórnika,
g) wyrejestrowaniu pojazdu —
i przyczyna wyrejestrowania,

data

h) zbyciu pojazdu — dane nowego w∏aÊciciela pojazdu;
3) inne dane i informacje stanowiàce treÊç
adnotacji urz´dowych zamieszczanych
w dokumentach pojazdu zgodnie z ustawà oraz z odr´bnymi przepisami;
4) identyfikator osoby dokonujàcej w bazie
danych zamieszczenia lub zmiany danych i informacji.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1
i ust. 1a, przekazuje do ewidencji:
1) wymienione w ust. 1 pkt 1—5 — organ
w∏aÊciwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezw∏ocznie po zarejestrowaniu pojazdu, oraz — w przypadkach, o których
mowa w pkt 1 lit. h i lit. j — tak˝e stacja
kontroli pojazdów, która wykona∏a badanie techniczne pojazdu, niezw∏ocznie po
jego wykonaniu;
2) wymienione w ust. 1 pkt 6:
a) w lit. a — organ w∏aÊciwy w sprawach
rejestracji pojazdów, niezw∏ocznie po
dokonaniu zmiany danych w dowodzie
rejestracyjnym,
b) w lit. b — w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Policji, niezw∏ocznie po wystàpieniu tych zdarzeƒ,
c) w lit. c — organ w∏aÊciwy w sprawach
rejestracji pojazdów, niezw∏ocznie po
dokonaniu informacji o wystàpieniu
tych zdarzeƒ,
d) w lit. d — w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub ˚andarmerii Wojskowej albo stacja kontroli pojazdów, niezw∏ocznie po dokonaniu tych czynnoÊci;
3) wymienione w ust. 1 pkt 7 — oÊrodek informacji okreÊlony przepisami ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1152), niezw∏ocznie po ich zaewidencjonowaniu;
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4) wymienione w ust. 1a — organ w∏aÊciwy
w sprawach rejestracji pojazdów, niezw∏ocznie po ich uzyskaniu.”;
4) w art. 80c w ust. 1 po pkt 9 dodaje si´
pkt 9a w brzmieniu:
„9a) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;”;
5) w art. 80d:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Op∏aty pobrane za udost´pnienie danych lub
informacji z ewidencji stanowià przychód
Êrodka specjalnego b´dàcego w dyspozycji
ministra w∏aÊciwego do spraw administracji
publicznej i sà przeznaczone na finansowanie wydatków zwiàzanych z utworzeniem,
rozwojem i funkcjonowaniem centralnej
ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji
kierowców.”,
b) dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:
„3. Op∏ata ewidencyjna, o której mowa w art. 75
ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1
i art. 150 ust. 1, oraz op∏ata ewidencyjna,
o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
stanowi przychód Êrodka specjalnego, o którym mowa w ust. 2, i jest przeznaczona na finansowanie wydatków zwiàzanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. WysokoÊç ka˝dej op∏aty
ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2,
art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1
i art. 150 ust. 1, nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci w z∏otych 0,5 euro ustalonej przy
zastosowaniu kursu Êredniego og∏oszonego
przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego w dniu wydania rozporzàdzenia, o którym
mowa w ust. 4.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw instytucji finansowych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wysokoÊç op∏aty ewidencyjnej, o której
mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82
ust. 2, art. 97 ust. 1 i art. 150 ust. 1, oraz
sposób jej wnoszenia;
2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania op∏aty
ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiàzane do jej pobierania;
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1) przypadki uiszczania op∏aty ewidencyjnej;
2) zró˝nicowanà wysokoÊç op∏aty w zale˝noÊci od rodzaju czynnoÊci, której dokonanie
jest uzale˝nione od jej uiszczenia;
3) koszty zwiàzane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej
ewidencji kierowców;
4) terminy przekazywania i rozliczania op∏aty
ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiàzane do jej pobierania;
5) obowiàzki w zakresie sporzàdzania planów finansowych obejmujàcych przychody i wydatki Êrodka specjalnego.”;

6) w art. 81 w ust. 8 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) w którym zosta∏a dokonana naprawa wynikajàca ze zdarzenia powodujàcego odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u zawartej
umowy ubezpieczenia okreÊlonego w grupie 3
i 10 dzia∏u II za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej na kwot´ przekraczajàcà
2 000 z∏.”;
7) w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu
rejestracyjnego uprawniony diagnosta po
stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po
uiszczeniu przez w∏aÊciciela pojazdu op∏aty
ewidencyjnej.”;
8) w art. 83 w ust. 6 po wyrazach „o których mowa
w ust. 2” dodaje si´ wyrazy „i art. 82 ust. 2”;
9) w art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokument stwierdzajàcy uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za op∏atà oraz po uiszczeniu op∏aty ewidencyjnej, starosta w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby
ubiegajàcej si´, a w uzasadnionych przypadkach — w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce czasowego pobytu, z zastrze˝eniem ust. 2.”;
10) w art. 100d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Op∏aty pobrane za udost´pnianie danych z ewidencji stanowià przychód Êrodka specjalnego
b´dàcego w dyspozycji ministra w∏aÊciwego
do spraw administracji publicznej, o którym
mowa w art. 80d ust. 2 i 3, i sà przeznaczone na
finansowanie wydatków zwiàzanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej
ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.”;
11) w art. 150 w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu:

3) szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej Êrodka specjalnego, o którym mowa
w ust. 2 i 3 oraz w art. 100d ust. 2.

„Osoba uprawniona dokonujàca wymiany jest
obowiàzana do uiszczenia op∏aty ewidencyjnej.”.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4,
nale˝y uwzgl´dniç w szczególnoÊci:

Art. 149. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
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poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721 i Nr 96,
poz. 874) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 175 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia
obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 4, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz
minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego
zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”;
2) w art. 181 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia
obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz
minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego
zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”;
3) w art. 186 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia
obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz
minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego
zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 150. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw kultury fizycznej i sportu, po zasi´gni´ciu
opinii Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu
oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 151. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133,
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poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48,
poz. 554, z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 361) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. 1. Komornik jest obowiàzany do zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej za szkody, które mogà zostaç wyrzàdzone w zwiàzku z jego dzia∏alnoÊcià
egzekucyjnà, a w przypadku gdy komornik
zatrudnia pracowników, równie˝ do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody, które mogà
zostaç wyrzàdzone dzia∏aniem jego pracowników w zwiàzku z post´powaniem
egzekucyjnym.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Komorniczej oraz Polskiej
Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa
w ust. 1, termin powstania obowiàzku
ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod
uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu
oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 152. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578)
w art. 10:
1) w ust. 2 uchyla si´ pkt 2;
2) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw turystyki, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia
obowiàzkowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. b), termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà,
bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´
wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 153. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100,
poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 103:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoba eksploatujàca jest obowiàzana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za wyrzàdzonà szkod´ jàdrowà. Je˝eli wypadek jàdrowy, oprócz szkody
w mieniu lub Êrodowisku, wyrzàdzi∏ równie˝
szkod´ na osobie, 10% sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia przeznacza si´ na zabezpie-
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czenie roszczeƒ z tytu∏u szkody jàdrowej na
osobie.”,
b) w ust. 2:
— wyrazy „kwoty zabezpieczenia przeznaczonego” zast´puje si´ wyrazami „sumy gwarancyjnej przeznaczonej”,
— wyrazy „pozosta∏a cz´Êç zabezpieczenia” zast´puje si´ wyrazami „pozosta∏a cz´Êç sumy
gwarancyjnej”,
c) w ust. 3 wyrazy „z zabezpieczenia finansowego,
o którym mowa w ust. 1 i 2” zast´puje si´ wyrazami „przez zak∏ad ubezpieczeƒ z tytu∏u zawartej
umowy ubezpieczenia, o którym mowa
w ust. 1”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej
Agencji Atomistyki oraz Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ ubezpieczenia, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ poszczególne typy
obiektów jàdrowych, o których mowa
w art. 34.”;
2) w art. 104:
a) w ust. 1 wyrazy „osoby dajàcej finansowe zabezpieczenie odpowiedzialnoÊci osoby eksploatujàcej” zast´puje si´ wyrazami „zak∏adu ubezpieczeƒ”,
b) w ust. 2 wyrazy „osoba dajàca zabezpieczenie”
zast´puje si´ wyrazami „zak∏ad ubezpieczeƒ”.
Art. 154. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271
i Nr 240, poz. 2052) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej
Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 2, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod
uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 155. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052) w art. 16
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej

Poz. 1152
Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod
uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.

Art. 156. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach
detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110
i Nr 238, poz. 2021) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà
sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod
uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 157. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113,
poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii samorzàdów zawodów medycznych oraz Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 2, termin powstania
obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´
gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´
specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Art. 158. W ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej
Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà
sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod
uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.”.
Rozdzia∏ 10
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 159. 1. Post´powania dotyczàce roszczeƒ odszkodowawczych wszcz´te i niezakoƒczone przed
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dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy toczà si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do post´powaƒ dotyczàcych roszczeƒ Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
3. W sprawach roszczeƒ Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego z tytu∏u op∏at za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego przepisy ustawy majà zastosowanie
do zdarzeƒ zaistnia∏ych po dniu wejÊcia ustawy w ˝ycie.
Art. 160. 1. Dzia∏ajàce na podstawie dotychczasowych przepisów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych stajà si´ z mocy prawa Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym i Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy.
2. Pracownicy dzia∏ajàcych na podstawie dotychczasowych przepisów Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych stajà si´ z mocy prawa pracownikami
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy.
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Art. 161. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upowa˝nieƒ ustawowych zmienianych w art. 141—158 zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.
Art. 162. Przepisy art. 3 ust. 2, rozdzia∏u 5, art. 122
ust. 1 pkt 4 oraz art. 128—134 stosuje si´ od dnia uzyskania cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej.
Art. 163. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 25 ust. 2, art. 95, art. 102—105, art. 123 pkt 1 i 3,
art. 124 i 125, art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 — w zakresie dotyczàcym art. 123 pkt 3 oraz art. 137 ust. 2,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie póêniej ni˝ z dniem uzyskania cz∏onkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
2) art. 148 pkt 3 lit. c, w zakresie, w którym dotyczy
art. 80b ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 148,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie póêniej ni˝ z dniem uzyskania cz∏onkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
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