brzmienie od 2010-04-03

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych[1]
z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Rozdziaá 1. Przepisy ogólne
Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa okreĞla:
1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci
cywilnej rolników z tytuáu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia
budynków wchodzących w skáad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeĔ losowych,
2) sposób kontroli speánienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeĔ, o których mowa w pkt 1,
oraz konsekwencje niespeánienia tego obowiązku,
3) podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadaü inne, niĪ okreĞlone w pkt 1, umowy
ubezpieczeĔ obowiązkowych,
4) zadania i zasady dziaáania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Art. 2. [ObjaĞnienia pojĊü] [2] 1. [3] OkreĞlenia uĪyte w ustawie oznaczają:
1) biuro narodowe - organizacjĊ zakáadów ubezpieczeĔ na terytorium danego paĔstwa, które
prowadzą dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych;
2) budynek wchodzący w skáad gospodarstwa rolnego - obiekt budowlany o powierzchni powyĪej
20 m2 okreĞlony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z póĨn. zm.), bĊdący w posiadaniu rolnika;
3) centralna ewidencja pojazdów - centralną ewidencjĊ pojazdów okreĞloną w art. 80a-80e ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515);
4) gospodarstwo rolne - obszar uĪytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych
jako uĪytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający áącznie powierzchniĊ 1,0 ha, jeĪeli
podlega on w caáoĞci lub czĊĞci opodatkowaniu podatkiem rolnym, a takĪe obszar takich uĪytków
i gruntów, niezaleĪnie od jego powierzchni, jeĪeli jest prowadzona na nim produkcja rolna,
stanowiąca dziaá specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
5) komisja do rozpatrywania roszczeĔ - komisjĊ do rozpatrywania roszczeĔ z tytuáu szkód
wyrządzonych przez wojska obce, powoáaną przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie
ustawy z dnia 23 wrzeĞnia 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania siĊ przez to terytorium (Dz.U. Nr
93, poz. 1063 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 536);
6) organ nadzoru - KomisjĊ Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006
r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119);
7) organ odszkodowawczy - organ odpowiedzialny za zaspokajanie roszczeĔ poszkodowanych z
tytuáu umów ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, wynikających ze
zdarzeĔ, które zaistniaáy na terytorium paĔstwa czáonkowskiego Unii Europejskiej innego niĪ
miejsce zamieszkania poszkodowanego oraz na terytorium paĔstw trzecich, i powstaáych w
związku z ruchem pojazdów mechanicznych ubezpieczonych i zarejestrowanych w paĔstwie
czáonkowskim Unii Europejskiej;
8) oĞrodek informacji - oĞrodek gromadzący informacje o umowach obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz informacje
o reprezentantach do spraw roszczeĔ ustanowionych przez zakáady ubezpieczeĔ;
9) paĔstwo trzecie - paĔstwo niebĊdące paĔstwem czáonkowskim Unii Europejskiej, którego biuro

narodowe jest Czáonkiem Systemu Zielonej Karty;
10) pojazd mechaniczny: a) pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i
przyczepĊ okreĞlone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazd wolnobieĪny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z
wyáączeniem pojazdów wolnobieĪnych bĊdących w posiadaniu rolników posiadających
gospodarstwo rolne i uĪytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa;
11) pojazd historyczny: a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o
ruchu drogowym,
b) pojazd wpisany do ksiĊgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi
ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,
c) pojazd mający co najmniej 40 lat,
d) pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcĊ
samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla
udokumentowania historii motoryzacji;
12) rolnik - osobĊ fizyczną, w której posiadaniu lub wspóáposiadaniu jest gospodarstwo rolne;
13) trzĊsienie ziemi - naturalny, krótki i gwaátowny wstrząs (lub ich seriĊ) gruntu, powstaáy pod
powierzchnią ziemi i rozchodzący siĊ w postaci fal sejsmicznych od oĞrodka (epicentrum),
znajdującego siĊ na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze; przy okreĞlaniu siáy trzĊsienia
ziemi uĪywa siĊ skali magnitud (skala Richtera);
14) ubezpieczenie graniczne - ubezpieczenie odpowiedzialnoĞci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku, gdy posiadacz pojazdu
mechanicznego zarejestrowanego za granicą nie posiada waĪnego ubezpieczenia
odpowiedzialnoĞci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub waĪnej Zielonej Karty;
14a) wprowadzenie pojazdu do ruchu - wprowadzenie pojazdu na drogĊ rozumianą zgodnie z art. 2
pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
15) Jednolite Porozumienie miĊdzy Biurami Narodowymi - Regulamin WewnĊtrzny - regulamin
przyjĊty dnia 30 maja 2002 r. przez Zgromadzenie Ogólne Rady Biur okreĞlający wzajemne
stosunki miĊdzy biurami narodowymi;
16) sygnatariusz Jednolitego Porozumienia miĊdzy Biurami Narodowymi - biuro narodowe, które
zawaráo umowĊ dotyczącą zaspokajania roszczeĔ wynikających z miĊdzynarodowego ruchu
pojazdów mechanicznych, zgodnie z postanowieniami Jednolitego Porozumienia miĊdzy Biurami
Narodowymi - Regulaminu WewnĊtrznego;
17) Zielona Karta - miĊdzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego.
2. Ilekroü w ustawie jest mowa o paĔstwach czáonkowskich Unii Europejskiej naleĪy przez to rozumieü
takĪe paĔstwa czáonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Art. 3. [Ubezpieczenie obowiązkowe]
1. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie
odpowiedzialnoĞci cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeĪeli ustawa lub ratyfikowana przez
Rzeczpospolitą Polską umowa miĊdzynarodowa nakáada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. JeĪeli ryzyko objĊte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnoĞci cywilnej, w rozumieniu
przepisów ustawy, jest umiejscowione w paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej, do tego ubezpieczenia
stosuje siĊ przepisy ustawy.
Art. 4. [Rodzaje ubezpieczeĔ] Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:
1) ubezpieczenie odpowiedzialnoĞci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstaáe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej "ubezpieczeniem OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych";
2) ubezpieczenie odpowiedzialnoĞci cywilnej rolników z tytuáu posiadania gospodarstwa rolnego,
zwane dalej "ubezpieczeniem OC rolników";
3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skáad gospodarstwa rolnego od ognia i innych
zdarzeĔ losowych, zwane dalej "ubezpieczeniem budynków rolniczych";

4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrĊbnych ustaw lub umów miĊdzynarodowych
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakáadających na okreĞlone podmioty obowiązek
zawarcia umowy ubezpieczenia.

Art. 5. [Zawarcie umowy ubezpieczenia]
1. Ubezpieczający zawiera umowĊ ubezpieczenia
obowiązkowego z wybranym zakáadem ubezpieczeĔ, wykonującym dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w
zakresie tego ubezpieczenia.
2.[4] Zakáad ubezpieczeĔ posiadający zezwolenie na wykonywanie dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w
grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie moĪe odmówiü zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, jeĪeli w ramach prowadzonej dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej zawiera takie umowy
ubezpieczenia.
3. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych okreĞla, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres
dokumentu potwierdzającego speánienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
uwzglĊdniając w szczególnoĞci rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego.
Art. 5a. [Skutki braku odpowiedzi na ofertĊ] [5] JeĪeli zakáad ubezpieczeĔ, o którym mowa w art. 5
ust. 2, otrzymaá ofertĊ zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, brak odpowiedzi w terminie 14 dni
poczytuje siĊ za jej przyjĊcie.
Art. 6. [Zawarcie umowy z naruszeniem prawa] UmowĊ ubezpieczenia obowiązkowego zawartą z
naruszeniem przepisów ustawy oraz odrĊbnych ustaw lub umów miĊdzynarodowych wprowadzających
obowiązek ubezpieczenia uwaĪa siĊ za zawartą zgodnie z tymi przepisami, z zastrzeĪeniem art. 10 ust. 1.
Art. 7. [Suma gwarancyjna] Umowa ubezpieczenia obowiązkowego okreĞla sumĊ gwarancyjną lub
sumĊ ubezpieczenia stanowiącą górną granicĊ odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ.
Art. 8.
[Ustalanie skáadek ubezpieczeniowych]
1. Taryfy oraz wysokoĞü skáadek
ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakáad ubezpieczeĔ.
2. Zakáad ubezpieczeĔ przedstawia organowi nadzoru informacje o taryfach skáadek ubezpieczeniowych
za ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1-3, i podstawach ich ustalania.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna zawieraü w szczególnoĞci analizĊ szkodowoĞci oraz
kosztów obsáugi ubezpieczenia uzasadniającą wprowadzenie kaĪdorazowej zmiany w taryfie.
4.[6] W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy - Prawo o ruchu
drogowym, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieĔstwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakáad
ubezpieczeĔ, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego
obniĪenia skáadki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
5.[7] Skáadka ubezpieczeniowa, w przypadku okreĞlonym w ust. 4, po uwzglĊdnieniu przysáugujących
posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniĪek skáadki, ulega obniĪeniu nie mniej niĪ o 95%.
6.[8] Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany do niezwáocznego powiadomienia zakáadu
ubezpieczeĔ o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4.
7.[9] W przypadku niedopeánienia przez posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązku, o którym mowa
w ust. 6, zakáad ubezpieczeĔ moĪe odpowiednio podwyĪszyü skáadkĊ ubezpieczeniową, począwszy od
dnia, w którym ustaáo czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4.
Art. 9. [Zakres objĊty umową] 1. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialnoĞci cywilnej
obejmuje odpowiedzialnoĞü cywilną podmiotu objĊtego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody
wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikáe z niewykonania lub nienaleĪytego wykonania
zobowiązania, o ile nie sprzeciwia siĊ to ustawie lub wáaĞciwoĞci (naturze) danego rodzaju stosunków.
2.[10] Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialnoĞci cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i
2, obejmuje równieĪ szkody wyrządzone umyĞlnie lub w wyniku raĪącego niedbalstwa ubezpieczającego
lub osób, za które ponosi on odpowiedzialnoĞü.
[11]
Umowa ubezpieczenia obowiązkowego
Art. 9a.
[Zakres przedmiotowy umowy]
odpowiedzialnoĞci cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w art. 9, bĊdące nastĊpstwem zdarzenia,
które miaáo miejsce w okresie ubezpieczenia.

Art. 10. [Speánienie obowiązku ubezpieczenia]
1. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoĞci cywilnej uwaĪa siĊ za speániony, jeĪeli umowa zostaáa zawarta zgodnie z przepisami
ustawy albo odrĊbnych ustaw lub umów miĊdzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia,
z sumą gwarancyjną nie niĪszą niĪ minimalna suma gwarancyjna ustalona dla danego ubezpieczenia.
2. Ustalenia speánienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia moĪna dochodziü przed sądem
powszechnym.
[12]
Art. 11.
[Dziedziny objĊte obowiązkowym ubezpieczeniem]
1. Obowiązkowymi
ubezpieczeniami, o których mowa w art. 4 pkt 4, jest objĊta odpowiedzialnoĞü cywilna podmiotów objĊtych
ubezpieczeniem za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynnoĞci, wykonywaniu zawodu albo
prowadzeniu dziaáalnoĞci lub bĊdące nastĊpstwem wad produktu, okreĞlona w ustawie wprowadzającej
dany obowiązek lub umowie miĊdzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.
2. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialnoĞci cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 4,
obejmuje równieĪ szkody wyrządzone w wyniku raĪącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które
ponosi on odpowiedzialnoĞü.
3. Zakáadowi ubezpieczeĔ przysáuguje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi
on odpowiedzialnoĞü, zwrotu wypáaconego z tytuáu ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których mowa w art. 4
pkt 4, odszkodowania za szkody okreĞlone w ust. 2, a takĪe w przypadku, jeĪeli szkoda zostaáa
wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialnoĞü, w stanie po uĪyciu
alkoholu albo pod wpáywem Ğrodków odurzających, substancji psychotropowych lub Ğrodków zastĊpczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziaáaniu narkomanii.

Art. 12. [Czas trwania ubezpieczenia] 1. OdpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ trwa przez okres
wskazany w umowie i koĔczy siĊ z upáywem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeĪeniem wyjątków
okreĞlonych w ustawie.
2. W przypadku opáacania skáadki ubezpieczeniowej w ratach, niezapáacenie przez ubezpieczonego lub
ubezpieczającego raty skáadki w terminie oznaczonym przez zakáad ubezpieczeĔ nie powoduje ustania
odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ.
Art. 13. [Podstawa wypáaty odszkodowaĔ] 1.[13] Zakáad ubezpieczeĔ wypáaca odszkodowanie lub
Ğwiadczenie z tytuáu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z
umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleĔ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
2. W obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialnoĞci cywilnej odszkodowanie wypáaca siĊ w
granicach odpowiedzialnoĞci cywilnej podmiotów objĊtych ubezpieczeniem, nie wyĪej jednak niĪ do
wysokoĞci sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.
3. W obowiązkowych ubezpieczeniach mienia odszkodowanie wypáaca siĊ w kwocie odpowiadającej
wysokoĞci szkody, nie wiĊkszej jednak od sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.
Art. 14. [Termin na wypáacenie odszkodowania] 1. Zakáad ubezpieczeĔ wypáaca odszkodowanie w
terminie 30 dni licząc od dnia záoĪenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o
szkodzie.
2. W przypadku gdyby wyjaĞnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okolicznoĞci niezbĊdnych do
ustalenia odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ albo wysokoĞci odszkodowania okazaáo siĊ niemoĪliwe,
odszkodowanie wypáaca siĊ w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleĪytej starannoĞci
wyjaĞnienie tych okolicznoĞci byáo moĪliwe, nie póĨniej jednak niĪ w terminie 90 dni od dnia záoĪenia
zawiadomienia o szkodzie, chyba Īe ustalenie odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ albo wysokoĞci
odszkodowania zaleĪy od toczącego siĊ postĊpowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym
mowa w ust. 1, zakáad ubezpieczeĔ zawiadamia na piĞmie uprawnionego o przyczynach niemoĪnoĞci
zaspokojenia jego roszczeĔ w caáoĞci lub w czĊĞci, jak równieĪ o przypuszczalnym terminie zajĊcia
ostatecznego stanowiska wzglĊdem roszczeĔ uprawnionego, a takĪe wypáaca bezsporną czĊĞü
odszkodowania.
3. JeĪeli odszkodowanie nie przysáuguje lub przysáuguje w innej wysokoĞci niĪ okreĞlona w zgáoszonym
roszczeniu, zakáad ubezpieczeĔ informuje o tym na piĞmie osobĊ wystĊpującą z roszczeniem w terminie,
o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okolicznoĞci oraz podstawĊ prawną uzasadniającą
caákowitą lub czĊĞciową odmowĊ wypáaty odszkodowania, jak równieĪ na przyczyny, dla których odmówiá

wiarygodnoĞci okolicznoĞciom dowodowym podniesionym przez osobĊ zgáaszającą roszczenie. Pismo
zakáadu ubezpieczeĔ powinno zawieraü pouczenie o moĪliwoĞci dochodzenia roszczeĔ na drodze
sądowej.
3a.[14] W przypadku niewypáacenia przez zakáad ubezpieczeĔ odszkodowania w terminie, o którym
mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopeánienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje
wobec zakáadu ubezpieczeĔ Ğrodki nadzorcze okreĞlone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej.
4. JeĪeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakáad ubezpieczeĔ nie ustali waĪnoĞci umowy
ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodĊ,
wáaĞciwy do wypáaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach
okreĞlonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego
zakáadu ubezpieczeĔ zwrotu wypáaconego odszkodowania.
5. Zakáad ubezpieczeĔ ma obowiązek udostĊpniü poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i
dokumenty, które miaáy wpáyw na ustalenie odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ i wysokoĞü
odszkodowania. Osoby te mogą Īądaü pisemnego potwierdzenia przez zakáad ubezpieczeĔ przekazanych
informacji bądĨ umoĪliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakáad ubezpieczeĔ kopii udostĊpnionych
dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynnoĞci obciąĪają osobĊ, która Īąda tych
czynnoĞci.
Art. 15. [Zwrot kosztów zabezpieczenia mienia] 1. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
obowiązkowego odpowiedzialnoĞci cywilnej lub w granicach sumy ubezpieczenia obowiązkowego
ubezpieczenia mienia zakáad ubezpieczeĔ jest obowiązany zwróciü ubezpieczającemu, uzasadnione
okolicznoĞciami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieĪenia zwiĊkszeniu szkody.
2. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialnoĞci cywilnej zakáad
ubezpieczeĔ jest obowiązany zwróciü ubezpieczającemu niezbĊdne koszty obrony w postĊpowaniu
karnym i koszty zastĊpstwa prawnego w postĊpowaniu cywilnym, podjĊtych na polecenie lub za zgodą
zakáadu ubezpieczeĔ.
Art. 16. [Obowiązki osoby objĊtej ubezpieczeniem] 1. [15] W razie zaistnienia zdarzenia objĊtego
ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, osoba uczestnicząca w nim, z
uwzglĊdnieniem ust. 2, jest obowiązana do:
1) przedsiĊwziĊcia wszystkich Ğrodków w celu zapewnienia bezpieczeĔstwa w miejscu zdarzenia,
starania siĊ o záagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej
poszkodowanym, jak równieĪ w miarĊ moĪliwoĞci zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych;
2) zapobieĪenia, w miarĊ moĪliwoĞci, zwiĊkszeniu siĊ szkody;
3) niezwáocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszáo do wypadku z ofiarami w
ludziach lub do wypadku powstaáego w okolicznoĞciach nasuwających przypuszczenie, Īe zostaáo
popeánione przestĊpstwo.
2. W przypadku zaistnienia zdarzenia objĊtego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4
pkt 1-3, uczestnicząca w nim osoba objĊta tym ubezpieczeniem jest ponadto obowiązana do:
1) udzielenia pozostaáym uczestnikom zdarzenia niezbĊdnych informacji koniecznych do
identyfikacji zakáadu ubezpieczeĔ, áącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy
ubezpieczenia;
2) niezwáocznego powiadomienia o zdarzeniu zakáadu ubezpieczeĔ, udzielając mu niezbĊdnych
wyjaĞnieĔ i przekazując posiadane informacje.
3. Osoba, której odpowiedzialnoĞü jest objĊta ubezpieczeniem obowiązkowym, a takĪe osoba
wystĊpująca z roszczeniem, powinny przedstawiü zakáadowi ubezpieczeĔ, Ubezpieczeniowemu
Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadane dowody
dotyczące zdarzenia i szkody oraz uáatwiü im ustalenie okolicznoĞci zdarzenia i rozmiaru szkód, jak
równieĪ udzieliü pomocy w dochodzeniu przez zakáad ubezpieczeĔ, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeĔ przeciwko sprawcy szkody.
Art. 17.

[Niedopeánienie obowiązków]

JeĪeli osoba objĊta ubezpieczeniem obowiązkowym

odpowiedzialnoĞci cywilnej lub osoba wystĊpująca z roszczeniem, z winy umyĞlnej lub raĪącego
niedbalstwa, nie dopeániáy obowiązków wymienionych w art. 16, a miaáo to wpáyw na ustalenie istnienia lub
zakresu ich odpowiedzialnoĞci cywilnej bądĨ teĪ na zwiĊkszenie rozmiarów szkody, zakáad ubezpieczeĔ
moĪe dochodziü od tych osób zwrotu czĊĞci wypáaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyü
wypáacane tym osobom odszkodowanie. CiĊĪar udowodnienia faktów, uzasadniających zwrot zakáadowi
ubezpieczeĔ czĊĞci odszkodowania lub ograniczenia odszkodowania, spoczywa na zakáadzie
ubezpieczeĔ.
Art. 18. [Zawiadomienia i oĞwiadczenia]
1. Zawiadomienia i oĞwiadczenia, które w związku z
umową ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, są skáadane przez strony tej
umowy, powinny byü sporządzane na piĞmie i dorĊczane za potwierdzeniem odbioru lub przesyáane
listem poleconym.
2. JeĪeli posiadacz pojazdu mechanicznego, rolnik lub posiadacz budynku zmieniá adres bądĨ siedzibĊ i
nie zawiadomiá o tym zakáadu ubezpieczeĔ, zawiadomienia lub oĞwiadczenia, skierowane przez zakáad
ubezpieczeĔ listem poleconym, na ostatni adres bądĨ siedzibĊ posiadacza pojazdu mechanicznego,
rolnika lub posiadacza budynku, wywierają skutki prawne od chwili, w której doszáyby do niego, gdyby nie
zmieniá adresu bądĨ siedziby.
Art. 19. [Dochodzenie roszczeĔ przez poszkodowanego]
1. Poszkodowany w związku ze
zdarzeniem objĊtym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialnoĞci cywilnej moĪe dochodziü
roszczeĔ bezpoĞrednio od zakáadu ubezpieczeĔ. O zgáoszonym roszczeniu zakáad ubezpieczeĔ
powiadamia niezwáocznie ubezpieczonego.
2. Poszkodowany moĪe dochodziü roszczeĔ bezpoĞrednio od Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1 i 2.
3. Poszkodowany moĪe dochodziü roszczeĔ bezpoĞrednio od Polskiego Biura Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w art. 123 pkt 1, 2 i 5.
Art. 20. [Powództwo o naprawienie szkody]
1. Powództwo o roszczenie wynikające z umów
ubezpieczeĔ obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytuáu tych ubezpieczeĔ moĪna wytoczyü bądĨ
wedáug przepisów o wáaĞciwoĞci ogólnej, bądĨ przed sąd wáaĞciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. W postĊpowaniu sądowym o naprawienie szkody objĊtej ubezpieczeniem obowiązkowym
odpowiedzialnoĞci cywilnej jest niezbĊdne przypozwanie zakáadu ubezpieczeĔ. ZasadĊ tĊ stosuje siĊ do
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Art. 21. [SkutecznoĞü przy braku zgody]
1. Zaspokojenie lub uznanie przez osobĊ objĊtą
ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialnoĞci cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, roszczenia
o naprawienie wyrządzonej przez nią szkody nie ma skutków prawnych wzglĊdem zakáadu ubezpieczeĔ
lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które nie wyraziáy na to uprzednio zgody.
2. Uznanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez osobĊ, o której mowa w art. 98 ust. 1 pkt
2, nie ma skutków prawnych wzglĊdem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który nie wyraziá
na to uprzednio zgody.
Art. 22. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
1. Do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w
sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje siĊ przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W odniesieniu do umów ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, szczegóáowy
zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną
okreĞlają odrĊbne przepisy.
3. Zasady kontroli speánienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym
mowa w art. 4 pkt 4, oraz konsekwencje jego niespeánienia okreĞlają odrĊbne ustawy lub umowy
miĊdzynarodowe wprowadzające obowiązek ubezpieczenia.

Rozdziaá 2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Art. 23. [Obowiązek zawarcia umowy]
1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany
zawrzeü umowĊ obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody

powstaáe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.
2. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje
siĊ takĪe do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją, jak równieĪ do
posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili
wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.
Art. 24. [Wyáączenia z obowiązku] 1. Czáonkowie siá zbrojnych paĔstw obcych oraz ich personel
cywilny, bĊdący posiadaczami pojazdów mechanicznych siá zbrojnych tych paĔstw i przebywający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach umów miĊdzynarodowych ratyfikowanych w trybie art. 89
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1.
2. Poszkodowany z tytuáu szkód wyrządzonych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, moĪe
dochodziü roszczeĔ bezpoĞrednio od komisji do rozpatrywania roszczeĔ.
Art. 25. [Zakres terytorialny] 1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje
zdarzenia powstaáe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemnoĞci,
równieĪ zdarzenia powstaáe na terytoriach paĔstw, których biura narodowe są sygnatariuszami
Jednolitego Porozumienia miĊdzy Biurami Narodowymi - Regulaminu WewnĊtrznego.
Art. 26. [Okres objĊty umową]
UmowĊ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
zawiera siĊ na okres 12 miesiĊcy, z zastrzeĪeniem art. 27.
Art. 27. [Ubezpieczenie krótkoterminowe] 1. UmowĊ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych na czas krótszy niĪ 12 miesiĊcy, zwaną dalej "umową ubezpieczenia krótkoterminowego",
moĪna zawrzeü, jeĪeli pojazd mechaniczny jest:
1) zarejestrowany na staáe, w przypadkach okreĞlonych w ust. 2;
2) zarejestrowany czasowo;
3) zarejestrowany za granicą;
4) pojazdem wolnobieĪnym okreĞlonym w art. 2 pkt 10 lit. b;
5) pojazdem historycznym.
2. UmowĊ ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niĪ 30 dni, w odniesieniu do pojazdów
mechanicznych zarejestrowanych na staáe, moĪe zawrzeü podmiot prowadzący dziaáalnoĞü gospodarczą
polegającą na poĞredniczeniu w kupnie i sprzedaĪy pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów
przeznaczonych do kupna lub sprzedaĪy lub polegającą na kupnie i sprzedaĪy pojazdów mechanicznych.
3. UmowĊ ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych
zarejestrowanych czasowo, zawiera siĊ na czas nie krótszy niĪ okres tej rejestracji, okreĞlony w decyzji
starosty wáaĞciwego ze wzglĊdu na miejsce zamieszkania wáaĞciciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy
jednak niĪ 30 dni.
4. UmowĊ ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów wolnobieĪnych okreĞlonych w
art. 2 pkt 10 lit. b, moĪna zawrzeü na czas nie krótszy niĪ 3 miesiące.
5. UmowĊ ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, moĪna zawrzeü
na czas nie krótszy niĪ 30 dni.
6.[16] UmowĊ ubezpieczenia granicznego zawiera siĊ na granicy w przypadku okreĞlonym w art. 29 ust.
1 pkt 3 na okres 30 dni, a w przypadku rozwiązania siĊ tej umowy lub wygaĞniĊcia okresu waĪnoĞci
Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umowĊ ubezpieczenia
granicznego zawiera siĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres co najmniej 30 dni.
Art. 28. [Wypowiedzenie umowy] 1. JeĪeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie póĨniej niĪ na
jeden dzieĔ przed upáywem okresu 12 miesiĊcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych zostaáa zawarta, nie powiadomi na piĞmie zakáadu ubezpieczeĔ o jej wypowiedzeniu,
uwaĪa siĊ, Īe zostaáa zawarta nastĊpna umowa na kolejne 12 miesiĊcy, z zastrzeĪeniem ust. 2.
2. Zawarcie nastĊpnej umowy nie nastĊpuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
jeĪeli:

1) nie zostaáa opáacona w caáoĞci okreĞlona w umowie skáadka za mijający okres 12 miesiĊcy lub
w przypadku cofniĊcia zakáadowi ubezpieczeĔ zezwolenia na wykonywanie dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych albo
2) w przypadku ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, ogáoszenia lub zarządzenia likwidacji
zakáadu ubezpieczeĔ albo oddalenia wniosku o ogáoszenie upadáoĞci lub umorzenia postĊpowania
upadáoĞciowego, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ koĔczy siĊ z
upáywem okresu 12 miesiĊcy, z uwzglĊdnieniem art. 33.
Art. 29. [Umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych] 1. [17] Posiadacz pojazdu jest
obowiązany zawrzeü umowĊ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
1) najpóĨniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem 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, jeĪeli posiadacz lub kierujący 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
zostaáy zarejestrowane;
5) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów
historycznych, które nie zostaáy dopuszczone do ruchu;
6) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do
ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) najpóĨniej w dniu ustania odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ w przypadku okreĞlonym w
art. 28 ust. 3;
8) najpóĨniej w dniu rozwiązania siĊ dotychczasowej umowy w przypadkach okreĞlonych w art. 27
ust. 6 oraz w art. 31 ust. 1 i 4.
2. JeĪeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana przed
rejestracją pojazdu, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, posiadacz pojazdu mechanicznego, na Īądanie
zakáadu ubezpieczeĔ, jest obowiązany przedstawiü zaĞwiadczenie o pozytywnym wyniku badania
technicznego tego pojazdu lub wyciąg ze Ğwiadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z
koniecznoĞci uzyskania homologacji na dany pojazd mechaniczny.
3. JeĪeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, pojazd mechaniczny, w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy, nie zostaá zarejestrowany, kaĪda ze stron moĪe odstąpiü od umowy, powiadamiając o tym na
piĞmie drugą stronĊ umowy.
Art. 30. [Opáata ewidencyjna]
1.[18] Z tytuáu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych zakáad ubezpieczeĔ uiszcza opáatĊ ewidencyjną w wysokoĞci równowartoĞci w
záotych 1,0 euro ustalanej przy zastosowaniu kursu Ğredniego ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski
wedáug tabeli kursów nr 1 w roku zawarcia umowy.
2.[19] Opáata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i
Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Art. 31. [Przypadki rozwiązania umowy] 1. [20] W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego
posiadacz zawará umowĊ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcĊ pojazdu
przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu
z upáywem okresu, na który zostaáa zawarta, chyba Īe nabywca wypowie ją przed upáywem 30 dni od dnia
nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje siĊ ona z upáywem 30
dni nastĊpujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje siĊ odpowiednio.
2.[21] W razie niewypowiedzenia przez nabywcĊ pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych w terminie okreĞlonym w ust. 1, zakáad ubezpieczeĔ moĪe dokonaü ponownej
kalkulacji naleĪnej skáadki z tytuáu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia
pojazdu, z uwzglĊdnieniem zniĪek przysáugujących nabywcy oraz zwyĪek go obciąĪających, w ramach

obowiązującej taryfy skáadek. W przypadku gdy nabywca pojazdu záoĪy wniosek o dokonanie ponownej
kalkulacji naleĪnej skáadki, zakáad ubezpieczeĔ jest obowiązany do jej dokonania.
3. W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiązkowi nie
zawará umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nabywca jest obowiązany
zawrzeü umowĊ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu nabycia pojazdu
mechanicznego.
4. [22] W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez
posiadacza pojazdu mechanicznego niebĊdącego wáaĞcicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego
posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na wáaĞciciela pojazdu
mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utraciá posiadanie tego pojazdu na rzecz wáaĞciciela. Umowa
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upáywem okresu, na który zostaáa zawarta, chyba Īe wáaĞciciel
pojazdu mechanicznego wypowie ją przed upáywem 30 dni od dnia przejĞcia posiadania pojazdu na rzecz
wáaĞciciela. W razie wypowiedzenia umowy, rozwiązuje siĊ ona z upáywem 30 dni od dnia przejĞcia
posiadania pojazdu mechanicznego na rzecz wáaĞciciela. Przepisy art. 28 stosuje siĊ odpowiednio.
5. W razie niewypowiedzenia przez wáaĞciciela pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych w terminie, o którym mowa w ust. 4, stosuje siĊ 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 wypowiadający umowĊ jest
obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
najpóĨniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem siĊ umowy wypowiedzianej.
Art. 32. [Zbycie pojazdu]
1. Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania
nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych oraz do powiadomienia zakáadu ubezpieczeĔ, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu
mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.
2. Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciąĪają zbywcy tego
pojazdu.
3. Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialnoĞü solidarną wobec zakáadu
ubezpieczeĔ za zapáatĊ skáadki ubezpieczeniowej naleĪnej zakáadowi ubezpieczeĔ za okres do dnia
powiadomienia zakáadu ubezpieczeĔ o okolicznoĞciach, o których mowa w ust. 1.
4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje siĊ do posiadacza pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 31 ust. 4.
Art. 33. [Rozwiązanie umowy] Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
ulega rozwiązaniu:
1) z upáywem okresu, na który zostaáa zawarta;
2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
3) z dniem odstąpienia od umowy w przypadku okreĞlonym w art. 29 ust. 3;
4) w przypadkach okreĞlonych w art. 31 ust. 1 i 4;
5) z chwilą udokumentowania trwaáej i zupeánej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w
okolicznoĞciach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzglĊdnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5
ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
6) z upáywem 3 miesiĊcy od dnia ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, z uwzglĊdnieniem
art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadáoĞciowe i naprawcze (Dz.U. Nr
60, poz. 535).

Art. 34. [Odszkodowanie za wyrządzoną szkodĊ] 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych przysáuguje odszkodowanie, jeĪeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są
obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodĊ, której
nastĊpstwem jest Ğmierü, uszkodzenie ciaáa, rozstrój zdrowia bądĨ teĪ utrata, zniszczenie lub uszkodzenie
mienia.
2. Za szkodĊ powstaáą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uwaĪa siĊ równieĪ szkodĊ powstaáą:
1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
2) bezpoĞrednio przy zaáadowaniu i rozáadowaniu pojazdu mechanicznego;
3) podczas zatrzymania, postoju lub garaĪowania.

Art. 35. [OdpowiedzialnoĞü cywilna] Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest
objĊta odpowiedzialnoĞü cywilna kaĪdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania
odpowiedzialnoĞci ubezpieczeniowej, wyrządziáa szkodĊ w związku z ruchem tego pojazdu.
Art. 36. [Odszkodowanie] 1.[23] Odszkodowanie ustala siĊ i wypáaca w granicach odpowiedzialnoĞci
cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyĪej jednak do ustalonej w umowie
ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie moĪe byü niĪsza niĪ równowartoĞü w záotych:
1) w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki są objĊte ubezpieczeniem bez wzglĊdu na liczbĊ poszkodowanych,
2) w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki są objĊte ubezpieczeniem bez wzglĊdu na liczbĊ poszkodowanych
- ustalana przy zastosowaniu kursu Ğredniego ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego
w dniu wyrządzenia szkody.
2. Za szkody spowodowane w paĔstwach, o których mowa w art. 25 ust. 2, zakáad ubezpieczeĔ
odpowiada do wysokoĞci sumy gwarancyjnej okreĞlonej przepisami tego paĔstwa, nie niĪszej jednak niĪ
suma okreĞlona w ust. 1.
[24]
Art. 36a. [Dodatkowe badanie techniczne]
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych obejmuje równieĪ koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w
art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Art. 37. [Przyczepy, pojazdy holowane] 1. JeĪeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespoáu
pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciągnącego jest
objĊta szkoda spowodowana przyczepą, która:
1) jest záączona z pojazdem silnikowym albo
2) odáączyáa siĊ od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze siĊ toczyáa.
2. Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy są objĊte szkody spowodowane przyczepą, która:
1) nie jest záączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo
2) odáączyáa siĊ od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestaáa siĊ juĪ toczyü.
3. Przepis ust. 1 stosuje siĊ równieĪ w razie záączenia pojazdów mechanicznych w celu holowania.
Art. 38. [Wyáączenie odpowiedzialnoĞci] [25] 1. Zakáad ubezpieczeĔ nie odpowiada za szkody:
1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego
posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to równieĪ sytuacji, w której posiadacz pojazdu
mechanicznego, którym szkoda zostaáa wyrządzona, jest posiadaczem lub wspóáposiadaczem
pojazdu mechanicznego, w którym szkoda zostaáa wyrządzona;
2) wynikáe w przewoĪonych za opáatą áadunkach, przesyákach lub bagaĪu, chyba Īe
odpowiedzialnoĞü za powstaáą szkodĊ ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niĪ
pojazd przewoĪący te przedmioty;
3) polegające na utracie gotówki, biĪuterii, papierów wartoĞciowych, wszelkiego rodzaju
dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
4) polegające na zanieczyszczeniu lub skaĪeniu Ğrodowiska.
2. Wyáączenie odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje
szkody wyrządzonej w mieniu, jeĪeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem
umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostaáy
przewáaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem
zastrzeĪenia wáasnoĞci rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.
Art. 39.
[Termin rozpoczĊcia odpowiedzialnoĞci zakáadu]
1. OdpowiedzialnoĞü zakáadu
ubezpieczeĔ rozpoczyna siĊ z chwilą zawarcia umowy i zapáacenia skáadki ubezpieczeniowej lub jej
pierwszej raty, z zastrzeĪeniem ust. 2 i 3.

2. JeĪeli w umowie ubezpieczenia zakáad ubezpieczeĔ wskazaá póĨniejszy termin páatnoĞci skáadki lub jej
pierwszej raty, odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ rozpoczyna siĊ z chwilą zawarcia umowy.
3. Termin rozpoczĊcia odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ inny niĪ okreĞlony w ust. 1 i 2 moĪna
okreĞliü w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wtedy, gdy umowĊ zawiera
siĊ:
1) na okres krótszy niĪ 12 miesiĊcy w przypadkach okreĞlonych 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 miesiĊcy przed rozpoczĊciem tego okresu.

Art. 40. [Ustanie odpowiedzialnoĞci zakáadu] OdpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ, wynikająca
z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwilą rozwiązania umowy w
przypadkach okreĞlonych w art. 33.
Art. 41. [Zwrot skáadki] 1. [26] Zwrot skáadki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysáuguje, z
zastrzeĪeniem ust. 2, w przypadku:
1) wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwaáej i zupeánej utraty
posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznoĞciach niepowodujących zmiany posiadacza, z
uwzglĊdnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
2) odstąpienia od umowy w przypadku okreĞlonym w art. 29 ust. 3;
3) rozwiązania siĊ umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcĊ pojazdu w przypadku
okreĞlonym w art. 31 ust. 1 - zwrot skáadki przysáuguje zbywcy pojazdu;
4) rozwiązania siĊ umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez wáaĞciciela pojazdu w
przypadku okreĞlonym w art. 31 ust. 4 - zwrot skáadki przysáuguje posiadaczowi, który zawará
umowĊ ubezpieczenia.
2. Zwrot skáadki, o którym mowa w ust. 1, nie przysáuguje, jeĪeli szkoda, za którą zakáad ubezpieczeĔ
wypáaciá lub jest zobowiązany wypáaciü odszkodowanie z tytuáu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, nastąpiáa w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy w przypadkach okreĞlonych w
art. 33 pkt 2-5.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje siĊ w stosunku do zbywcy pojazdu mechanicznego, jeĪeli szkoda zostaáa
wyrządzona po dniu zbycia tego pojazdu.
4. Zwrot skáadki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadkach okreĞlonych w art. 31 ust. 1 i 4
nastĊpuje po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentu ubezpieczenia zbywcy pojazdu mechanicznego
lub ubezpieczonego, o którym mowa w art. 31 ust. 4.
Art. 42. [Okresy skáadkowe przy zwrocie skáadki] 1. Zwrot skáadki, o którym mowa w art. 41 ust. 1,
przysáuguje za kaĪdy peány miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na okres 12 miesiĊcy, wysokoĞü miesiĊcznej skáadki
podlegającej zwrotowi stanowi 1/12 skáadki naleĪnej za dwunastomiesiĊczny okres ubezpieczenia.
Art. 42a. [Odpowiednie zastosowanie przepisów] [27] Przepisy art. 41 i 42 stosuje siĊ odpowiednio
do zwrotu skáadki, w wysokoĞci proporcjonalnej, obniĪonej na okres czasowego wycofania pojazdu z
ruchu na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 8 ust. 4.
Art. 43.
[Zwrot wypáaconego odszkodowania]
Zakáadowi ubezpieczeĔ przysáuguje prawo
dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypáaconego z tytuáu ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeĪeli kierujący:
1) wyrządziá szkodĊ umyĞlnie lub w stanie po uĪyciu alkoholu albo pod wpáywem Ğrodków
odurzających, substancji psychotropowych lub Ğrodków zastĊpczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziaáaniu narkomanii;
2) wszedá w posiadanie pojazdu wskutek popeánienia przestĊpstwa;
3) nie posiadaá wymaganych uprawnieĔ do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem
przypadków, gdy chodziáo o ratowanie Īycia ludzkiego lub mienia albo o poĞcig za osobą podjĊty
bezpoĞrednio po popeánieniu przez nią przestĊpstwa;

4) zbiegá z miejsca zdarzenia.

Art. 43a.

[28]

(uchylony)

Rozdziaá 3. Ubezpieczenie OC rolników
Art. 44. [Obowiązek ubezpieczenia] Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC
rolników z tytuáu posiadania gospodarstwa rolnego.
Art. 45. [Czas objĊty ubezpieczeniem]
miesiĊcy.

UmowĊ ubezpieczenia OC rolników zawiera siĊ na okres 12

Art. 46. [Zawarcie nastĊpnej umowy] 1. JeĪeli rolnik nie póĨniej niĪ na jeden dzieĔ przed upáywem
okresu 12 miesiĊcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników zostaáa zawarta, nie powiadomi na
piĞmie zakáadu ubezpieczeĔ o jej wypowiedzeniu, uwaĪa siĊ, Īe zostaáa zawarta nastĊpna umowa na
kolejne 12 miesiĊcy, z zastrzeĪeniem ust. 2.
2. Zawarcie nastĊpnej umowy nie nastĊpuje pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
jeĪeli:
1) nie zostaáa opáacona okreĞlona w umowie skáadka za mijający okres 12 miesiĊcy lub w
przypadku cofniĊcia zakáadowi ubezpieczeĔ zezwolenia na wykonywanie dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników albo
2) w przypadku ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, ogáoszenia lub zarządzenia likwidacji
zakáadu ubezpieczeĔ albo oddalenia wniosku o ogáoszenie upadáoĞci lub umorzenia postĊpowania
upadáoĞciowego w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ koĔczy siĊ z
upáywem 12 miesiĊcy, z uwzglĊdnieniem art. 49.
Art. 47. [Powstanie obowiązku ubezpieczenia] 1. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC
rolników powstaje w dniu objĊcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.
2. [29] JeĪeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie gospodarstwa
rolnego przeszáo na inną osobĊ, prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia OC
rolników przechodzą na tĊ osobĊ. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje siĊ z upáywem 12 miesiĊcy, na które
zostaáa zawarta, chyba Īe osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją przed
upáywem 30 dni od dnia objĊcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przypadku wypowiedzenia
umowy rozwiązuje siĊ ona z upáywem 30 dni nastĊpujących po dniu objĊcia gospodarstwa rolnego w
posiadanie. Przepisy art. 46 stosuje siĊ odpowiednio.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje siĊ w przypadku oddania przez rolnika w posiadanie czĊĞci gospodarstwa
rolnego stanowiącej odrĊbne gospodarstwo rolne. W takim przypadku do osoby obejmującej w posiadanie
tĊ czĊĞü gospodarstwa rolnego stosuje siĊ przepis ust. 1.
4. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników w przypadku, o którym mowa w ust. 2,
rolnik wypowiadający umowĊ jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC rolników
najpóĨniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem siĊ umowy wypowiedzianej.
Art. 48. [Obowiązek zawiadomienia o zmianach w majątku]
1. Obowiązek niezwáocznego
zawiadomienia zakáadu ubezpieczeĔ o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku
dotychczas posiadającym gospodarstwo rolne. W przypadku gdy zmiana w posiadaniu gospodarstwa
rolnego nastąpiáa wskutek Ğmierci tego rolnika, obowiązek zawiadomienia zakáadu ubezpieczeĔ spoczywa
na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie.
2. Rolnik dotychczas posiadający gospodarstwo rolne i jego nastĊpca obejmujący gospodarstwo rolne w
posiadanie ponoszą odpowiedzialnoĞü solidarną wobec zakáadu ubezpieczeĔ za zapáatĊ skáadki
ubezpieczeniowej, naleĪnej zakáadowi ubezpieczeĔ, za czas do koĔca miesiąca, w którym zawiadomiono
zakáad ubezpieczeĔ o zmianie w stanie posiadania gospodarstwa rolnego.
Art. 49. [Rozwiązanie umowy ubezpieczenia] Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu:

1) z upáywem 12 miesiĊcy, na które zostaáa zawarta;
2) z chwilą, kiedy uĪytki i grunty okreĞlone w art. 2 pkt 4 tracą charakter gospodarstwa rolnego;
3) z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu
podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytuáu prowadzenia
produkcji rolnej stanowiącej dziaá specjalny;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2;
5) z upáywem 3 miesiĊcy od dnia ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, z uwzglĊdnieniem
art. 474 i art. 476 ustawy - Prawo upadáoĞciowe i naprawcze.

Art. 50. [Odszkodowanie za szkodĊ] 1. Z ubezpieczenia OC rolników przysáuguje odszkodowanie,
jeĪeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w
gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem
przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodĊ, której nastĊpstwem jest Ğmierü, uszkodzenie ciaáa,
rozstrój zdrowia bądĨ teĪ utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ równieĪ, jeĪeli szkoda powstaáa w związku z ruchem pojazdów
wolnobieĪnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, bĊdących w posiadaniu rolników
posiadających gospodarstwo rolne i uĪytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.
Art. 51.
[Podmioty objĊte ubezpieczeniem]
Ubezpieczeniem OC rolników jest objĊta
odpowiedzialnoĞü cywilna rolnika oraz kaĪdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziáa szkodĊ w związku z posiadaniem przez rolnika tego
gospodarstwa rolnego.
Art. 52. [Odszkodowanie do wysokoĞci sumy gwarancyjnej] [30] Odszkodowanie ustala siĊ i
wypáaca w granicach odpowiedzialnoĞci cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyĪej jednak do ustalonej w
umowie sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie moĪe byü niĪsza niĪ równowartoĞü w záotych:
1) w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki są objĊte ubezpieczeniem bez wzglĊdu na liczbĊ poszkodowanych,
2) w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki są objĊte ubezpieczeniem bez wzglĊdu na liczbĊ poszkodowanych
- ustalana przy zastosowaniu kursu Ğredniego ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego
w dniu wyrządzenia szkody.
Art. 53. [Wyáączenie odpowiedzialnoĞci] Zakáad ubezpieczeĔ nie odpowiada za szkody:
1) w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub
pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z
rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaĨnych niepochodzących od zwierząt;
3) w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobĊ objĊtą ubezpieczeniem
albo wykonywaniem usáug; jeĪeli wskutek tych wad nastąpiáa szkoda na osobie, zakáad
ubezpieczeĔ nie ponosi odpowiedzialnoĞci tylko wtedy, gdy osoba objĊta ubezpieczeniem
wiedziaáa o tych wadach;
4) powstaáe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginiĊcia rzeczy wypoĪyczonych lub
przyjĊtych przez osobĊ objĊtą ubezpieczeniem OC rolników do uĪytkowania, przechowania lub
naprawy;
5) polegające na utracie gotówki, biĪuterii, dzieá sztuki, papierów wartoĞciowych, wszelkiego
rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
6) polegające na zanieczyszczeniu lub skaĪeniu Ğrodowiska;
7) wynikáe z kar pieniĊĪnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a takĪe kar lub grzywien
związanych z naleĪnoĞciami wobec budĪetu paĔstwa.

Art. 54.
[Termin rozpoczĊcia odpowiedzialnoĞci zakáadu]
1. OdpowiedzialnoĞü zakáadu
ubezpieczeĔ rozpoczyna siĊ z chwilą zawarcia umowy i zapáacenia skáadki ubezpieczeniowej lub jej

pierwszej raty, z zastrzeĪeniem ust. 2 i 3.
2. JeĪeli w umowie ubezpieczenia zakáad ubezpieczeĔ wskazaá póĨniejszy termin páatnoĞci skáadki lub jej
pierwszej raty, odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ rozpoczyna siĊ z chwilą zawarcia umowy.
3. Termin rozpoczĊcia odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ inny niĪ wskazany w ust. 1 i 2 moĪna
okreĞliü w umowie wtedy, gdy umowĊ zawiera siĊ:
1) przed objĊciem w posiadanie gospodarstwa rolnego;
2) na okres kolejnych 12 miesiĊcy przed rozpoczĊciem tego okresu.

Art. 55. [Ustanie odpowiedzialnoĞci] OdpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ wynikająca z umowy
ubezpieczenia OC rolników ustaje z chwilą rozwiązania umowy w przypadkach okreĞlonych w art. 49.
Art. 56. [Zwrot skáadki] 1. [31] Zwrot skáadki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysáuguje, z
zastrzeĪeniem ust. 2, w przypadku:
1) zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu
podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytuáu prowadzenia
produkcji rolnej stanowiącej dziaá specjalny;
2) utraty przez uĪytki i grunty okreĞlone w art. 2 pkt 4 charakteru gospodarstwa rolnego;
3) rozwiązania siĊ umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobĊ obejmującą
gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku okreĞlonym w art. 47 ust. 2 - zwrot skáadki
przysáuguje zbywcy gospodarstwa rolnego.
2. Zwrot skáadki, o którym mowa w ust. 1, nie przysáuguje, jeĪeli szkoda, za którą zakáad ubezpieczeĔ
wypáaciá lub jest obowiązany wypáaciü odszkodowanie, nastąpiáa w okresie poprzedzającym rozwiązanie
umowy w przypadkach okreĞlonych w art. 49 pkt 2-4.
3. Zwrot skáadki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku okreĞlonym w art. 47 ust. 2
nastĊpuje po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentu ubezpieczenia dotychczasowego posiadacza
gospodarstwa rolnego.
Art. 57. [WysokoĞü skáadki podlegająca zwrotowi] 1. Zwrot skáadki, o którym mowa w art. 56 ust. 1,
przysáuguje za kaĪdy peány miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
2. WysokoĞü miesiĊcznej skáadki podlegającej zwrotowi stanowi 1/12 skáadki naleĪnej za
dwunastomiesiĊczny okres ubezpieczenia.
Art. 58. [Dochodzenie ubezpieczenia od sprawcy szkody]
Zakáadowi ubezpieczeĔ przysáuguje
uprawnienie do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu wypáaconego z tytuáu ubezpieczenia OC rolników
odszkodowania, jeĪeli wyrządziá on szkodĊ umyĞlnie lub w stanie po uĪyciu alkoholu albo pod wpáywem
Ğrodków odurzających, substancji psychotropowych lub Ğrodków zastĊpczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziaáaniu narkomanii.

Rozdziaá 4. Ubezpieczenie budynków rolniczych
Art. 59.
[Obowiązek ubezpieczenia budynku]
Rolnik jest obowiązany zawrzeü umowĊ
ubezpieczenia budynku wchodzącego w skáad gospodarstwa rolnego, zwanego dalej "budynkiem
rolniczym", od ognia i innych zdarzeĔ losowych.
Art. 60. [Powstanie obowiązku]
pokrycia budynku dachem.

Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem

Art. 61. [Okres zawarcia umowy]
12 miesiĊcy.

UmowĊ ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera siĊ na okres

Art. 62. [Zawarcie nastĊpnej umowy] 1. JeĪeli rolnik posiadający budynki rolnicze nie póĨniej niĪ na
jeden dzieĔ przed upáywem okresu 12 miesiĊcy, na jaki zostaáa zawarta umowa ubezpieczenia budynków
rolniczych, nie powiadomi na piĞmie zakáadu ubezpieczeĔ o jej wypowiedzeniu, uwaĪa siĊ, Īe zostaáa
zawarta nastĊpna umowa na kolejne 12 miesiĊcy, z zastrzeĪeniem ust. 2.

2. Zawarcie nastĊpnej umowy nie nastĊpuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
jeĪeli:
1) nie zostaáa opáacona w caáoĞci okreĞlona w umowie skáadka za mijający okres 12 miesiĊcy lub
w przypadku cofniĊcia zakáadowi ubezpieczeĔ zezwolenia na wykonywanie dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych albo
2) w przypadku ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, ogáoszenia lub zarządzenia likwidacji
zakáadu ubezpieczeĔ albo oddalenia wniosku o ogáoszenie upadáoĞci lub umorzenia postĊpowania
upadáoĞciowego, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ koĔczy siĊ z
upáywem 12 miesiĊcy, z uwzglĊdnieniem art. 65.
Art. 63. [PrzejĞcie praw i obowiązków na inną osobĊ]
1. [32] JeĪeli po zawarciu umowy
ubezpieczenia budynków rolniczych posiadanie gospodarstwa rolnego, w skáad którego wchodzą te
budynki, przeszáo na inną osobĊ, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia budynków
rolniczych przechodzą na tĊ osobĊ. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje siĊ z upáywem 12 miesiĊcy, na
które zostaáa zawarta, chyba Īe osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją przed
upáywem 30 dni od dnia objĊcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przypadku wypowiedzenia
umowy rozwiązuje siĊ ona z upáywem 30 dni nastĊpujących po dniu objĊcia gospodarstwa rolnego w
posiadanie. Przepisy art. 62 stosuje siĊ odpowiednio.
2. Obejmujący w posiadanie gospodarstwo rolne, w którym budynki rolnicze nie są ubezpieczone, jest
obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych najpóĨniej w dniu objĊcia
gospodarstwa rolnego w posiadanie.
3. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych w przypadku, o którym mowa w
ust. 1, posiadacz budynków rolniczych wypowiadający umowĊ jest obowiązany do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia budynków rolniczych najpóĨniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem siĊ umowy
wypowiedzianej.
Art. 64. [Obowiązek powiadomienia o zmianach]
1. Obowiązek niezwáocznego zawiadomienia
zakáadu ubezpieczeĔ o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku dotychczas
posiadającym gospodarstwo rolne.
2. Dotychczasowy posiadacz gospodarstwa rolnego i obejmujący gospodarstwo rolne w posiadanie
ponoszą odpowiedzialnoĞü solidarną wobec zakáadu ubezpieczeĔ za zapáatĊ skáadki ubezpieczeniowej,
naleĪnej zakáadowi ubezpieczeĔ za czas do koĔca miesiąca, w którym zawiadomiono zakáad ubezpieczeĔ
o zmianie w stanie posiadania gospodarstwa rolnego.
Art. 65. [Rozwiązanie umowy] Umowa ubezpieczenia budynków rolniczych ulega rozwiązaniu:
1) z upáywem 12 miesiĊcy, na które zostaáa zawarta;
2) w przypadku okreĞlonym w art. 63 ust. 1;
3) z chwilą, kiedy uĪytki i grunty okreĞlone w art. 2 pkt 4, na których jest poáoĪony budynek
rolniczy, tracą charakter gospodarstwa rolnego;
4) z upáywem 3 miesiĊcy od dnia ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, z uwzglĊdnieniem
art. 474 i art. 476 ustawy - Prawo upadáoĞciowe i naprawcze.

Art. 66. [Wyáączenie budynku z ubezpieczenia]
JeĪeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia
budynków rolniczych budynek przestaá speániaü warunki wymagane do objĊcia go ubezpieczeniem,
budynek ten zostaje wyáączony z ubezpieczenia, a suma ubezpieczenia zostaje obniĪona o
zadeklarowaną do ubezpieczenia wartoĞü tego budynku.
Art. 67. [Zjawiska zaliczane do szkód objĊtych ubezpieczeniem]
1. Z tytuáu ubezpieczenia
budynków rolniczych przysáuguje odszkodowanie za szkody powstaáe w budynkach na skutek zdarzeĔ
losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów Ğniegu,
uderzenia pioruna, eksplozji, obsuniĊcia siĊ ziemi, tąpniĊcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.
2. Za szkody spowodowane przez:
1) ogieĔ - uwaĪa siĊ szkody powstaáe w wyniku dziaáaĔ ognia, który przedostaá siĊ poza palenisko

lub powstaá bez paleniska i rozszerzyá siĊ o wáasnej sile;
2) huragan - uwaĪa siĊ szkody powstaáe w wyniku dziaáania wiatru o prĊdkoĞci nie mniejszej niĪ
24 m/s, którego dziaáanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uwaĪa siĊ za
spowodowane przez huragan, jeĪeli w najbliĪszym sąsiedztwie stwierdzono dziaáanie huraganu;
3) powódĨ - uwaĪa siĊ szkody powstaáe wskutek zalania terenów w nastĊpstwie podniesienia siĊ
poziomu wody w korytach wód páynących lub stojących;
4) podtopienie - uwaĪa siĊ szkody powstaáe wskutek zalania terenów w wyniku deszczu
nawalnego lub spáywu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych;
5) deszcz nawalny - uwaĪa siĊ szkody powstaáe w wyniku opadów deszczu o wspóáczynniku
wydajnoĞci co najmniej 4;
6) grad - uwaĪa siĊ szkody powstaáe wskutek opadu atmosferycznego skáadającego siĊ z bryáek
lodu;
7) opady Ğniegu - uwaĪa siĊ szkody powstaáe w wyniku opadów Ğniegu przekraczających 85 %
wartoĞci charakterystycznej (normowej) obciąĪenia Ğniegiem gruntu, wáaĞciwej dla strefy, w której
znajduje siĊ ubezpieczony budynek, okreĞlonej wedáug obowiązującej normy polskiej "ObciąĪenie
Ğniegiem"; warunkiem uznania szkody za spowodowaną opadami Ğniegu jest, aby przynajmniej
jedna stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zlokalizowana na
terenie tej samej strefy lub strefy o niĪszej wartoĞci charakterystycznej obciąĪenia Ğniegiem w
promieniu 100 km od ubezpieczonego budynku, zmierzyáa ciĊĪar pokrywy ĞnieĪnej
przekraczający 85 % wartoĞci charakterystycznej (normowej) wáaĞciwej dla miejsca lokalizacji
budynku;
8) piorun - uwaĪa siĊ szkody bĊdące nastĊpstwem uderzenia pioruna;
9) eksplozjĊ - uwaĪa siĊ szkody powstaáe w wyniku gwaátownej zmiany stanu równowagi ukáadu z
jednoczesnym wyzwoleniem siĊ gazów, pyáów lub pary, wywoáane ich wáaĞciwoĞcią
rozprzestrzeniania siĊ w odniesieniu do naczyĔ ciĞnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników;
warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby Ğciany tych naczyĔ i zbiorników
ulegáy rozdarciu w takich rozmiarach, iĪ wskutek ujĞcia gazów, pyáów, pary lub cieczy nastąpiáo
nagáe wyrównanie ciĞnieĔ; za spowodowane eksplozją uwaĪa siĊ równieĪ szkody powstaáe
wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próĪniowego ciĞnieniem
zewnĊtrznym;
10) obsuniĊcie siĊ ziemi - uwaĪa siĊ szkody spowodowane przez zapadanie siĊ ziemi
oraz usuwanie siĊ ziemi, z tym Īe za szkody spowodowane przez: a) zapadanie siĊ
ziemi - uwaĪa siĊ szkody powstaáe wskutek obniĪenia siĊ terenu z powodu zawalenia siĊ
podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,
b) usuwanie siĊ ziemi - uwaĪa siĊ szkody powstaáe wskutek ruchów ziemi na stokach;
11) tąpniĊcie - uwaĪa siĊ szkody powstaáe wskutek wstrząsów podziemnych, spowodowanych
pĊkniĊciem skaá, wywoáanych naruszeniem równowagi siá w tych skaáach;
12) lawinĊ - uwaĪa siĊ szkody powstaáe wskutek gwaátownego zsuwania siĊ lub staczania ze
zboczy górskich lub falistych: mas Ğniegu, lodu, skaá, kamieni, ziemi lub báota;
13) upadek statku powietrznego - uwaĪa siĊ szkody powstaáe wskutek katastrofy bądĨ
przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a
takĪe spowodowane upadkiem ich czĊĞci lub przewoĪonego áadunku.
3. Szkody, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, ustala siĊ w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku moĪliwoĞci uzyskania odpowiednich informacji
przyjmuje siĊ stan faktyczny i rozmiar szkód Ğwiadczący o dziaáaniu tych zjawisk.
Art. 68. [Ustalanie wysokoĞci szkody] 1. WysokoĞü szkody ustala siĊ, z uwzglĊdnieniem art. 69, na
podstawie:
1) cenników stosowanych przez zakáad ubezpieczeĔ; ustalenie wysokoĞci szkody na podstawie
tych cenników nastĊpuje w kaĪdym przypadku niepodejmowania odbudowy, naprawy lub remontu
budynku;
2) kosztorysu wystawionego przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu budynku,
odzwierciedlającego koszty związane z odbudową lub remontem, okreĞlone zgodnie z
obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych - przy

uwzglĊdnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiaáów i wyposaĪenia; jeĪeli suma
ubezpieczenia zostaáa ustalona wedáug wartoĞci rzeczywistej, uwzglĊdnia siĊ równieĪ faktyczne
zuĪycie budynku od dnia rozpoczĊcia odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ do dnia powstania
szkody.
2. Zakáad ubezpieczeĔ jest obowiązany do corocznego aktualizowania cenników, o których mowa w ust.
1 pkt 1.
3. Zakáad ubezpieczeĔ moĪe zweryfikowaü zasadnoĞü wielkoĞci i wartoĞci robót ujĊtych w
przedstawionym przez ubezpieczającego kosztorysie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Kosztorys ten
powinien zostaü przedáoĪony przez ubezpieczającego najpóĨniej w terminie 12 miesiĊcy od dnia
powstania szkody.
4. Zakáad ubezpieczeĔ nie uwzglĊdnia stopnia zuĪycia budynku przy szkodach drobnych, których
wartoĞü nie przekracza równowartoĞci w záotych 100 euro, ustalanej przy zastosowaniu kursu Ğredniego
ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.
Art. 69. [Zmniejszenie, zwiĊkszenie wysokoĞci szkody] WysokoĞü szkody w budynkach rolniczych:
1) zmniejsza siĊ o wartoĞü pozostaáoĞci, które mogą byü przeznaczone do dalszego uĪytku,
przeróbki lub odbudowy;
2) zwiĊksza siĊ w granicach sumy ubezpieczenia o udokumentowane koszty uprzątniĊcia miejsca
szkody w wysokoĞci do 5 % wartoĞci szkody.

Art. 70. [Ustalanie sumy ubezpieczenia] 1. SumĊ ubezpieczenia, odrĊbnie dla kaĪdego budynku
rolniczego, ustala ubezpieczający z zakáadem ubezpieczeĔ.
2. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego moĪe odpowiadaü wartoĞci:
1) rzeczywistej tego budynku, przez którą rozumie siĊ wartoĞü w stanie nowym w dniu zawarcia
umowy, pomniejszoną o stopieĔ zuĪycia budynku rolniczego;
2) nowej - w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopieĔ zuĪycia w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10 %.
3. Suma ubezpieczenia moĪe byü ustalona na podstawie:
1) cenników stosowanych przez zakáad ubezpieczeĔ do szacowania wartoĞci budynków;
2) zaáączonego powykonawczego kosztorysu budowlanego, sporządzonego zgodnie z zasadami
kalkulacji i ustalenia wartoĞci robót budowlanych obowiązującymi w budownictwie, przez osobĊ
posiadającą uprawnienia w tym zakresie albo wyceny rzeczoznawcy; w tych przypadkach
ustalenie sumy ubezpieczenia nastĊpuje na wniosek ubezpieczającego w razie ubezpieczenia
budynku wedáug wartoĞci okreĞlonej w ust. 2 pkt 2.
4. Normy zuĪycia budynków rolniczych okreĞla zakáad ubezpieczeĔ stosownie do przepisów prawa
budowlanego.
Art. 71. [Aktualizacja wartoĞci budynku] 1. Zakáad ubezpieczeĔ jest obowiązany do aktualizacji
wartoĞci budynków przyjĊtych do ubezpieczenia, nie czĊĞciej jednak niĪ w okresach rocznych, w
przypadku gdy zmiany cen materiaáów budowlanych i kosztów robocizny oraz innych materiaáów
spowodowaáy podwyĪszenie lub obniĪenie wartoĞci budynków co najmniej o 20 %.
2. Zaktualizowana wartoĞü budynku stanowi podstawĊ ustalenia nowej sumy ubezpieczenia zgodnie z
art. 70.
Art. 72.
rolnych:
1)
2)
3)

[Budynki niepodlegające ubezpieczeniu] Nie są objĊte ubezpieczeniem w gospodarstwach
budynki, których stan techniczny osiągnąá 100 % normy zuĪycia;
budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji wáaĞciwych organów;
namioty i tunele foliowe.

Art. 73. [Wyáączenia odpowiedzialnoĞci zakáadu] Zakáad ubezpieczeĔ nie odpowiada za zaistniaáe w

budynkach rolniczych szkody:
1) wyrządzone umyĞlnie przez ubezpieczającego lub przez osobĊ, za którą ubezpieczający
ponosi odpowiedzialnoĞü lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie
domowym;
2) wyrządzone wskutek raĪącego niedbalstwa przez osoby, o których mowa w pkt 1;
3) górnicze w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego;
4) powstaáe wskutek trzĊsienia ziemi.

Art. 74. [Termin rozpoczĊcia odpowiedzialnoĞci]
1. OdpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ
rozpoczyna siĊ z chwilą zawarcia umowy i zapáacenia skáadki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z
zastrzeĪeniem ust. 2 i 3.
2. JeĪeli w umowie ubezpieczenia zakáad ubezpieczeĔ wskazaá póĨniejszy termin páatnoĞci skáadki lub jej
pierwszej raty, odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ rozpoczyna siĊ z chwilą zawarcia umowy.
3. Termin rozpoczĊcia odpowiedzialnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ inny niĪ okreĞlony w ust. 1 i 2 moĪna
okreĞliü w umowie ubezpieczenia budynków rolniczych wtedy, gdy umowĊ zawiera siĊ:
1) przed objĊciem budynków rolniczych w posiadanie;
2) na okres kolejnych 12 miesiĊcy przed rozpoczĊciem tego okresu.

Art. 75. [Ustanie odpowiedzialnoĞci] OdpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ wynikająca z umowy
ubezpieczenia budynków rolniczych ustaje z chwilą rozwiązania umowy w przypadkach okreĞlonych w art.
65.
Art. 76. [Zwrot skáadki za niewykorzystane ubezpieczenie] 1. [33] Zwrot skáadki za niewykorzystany
okres ubezpieczenia przysáuguje w przypadku:
1) utraty przez uĪytki i grunty okreĞlone w art. 2 pkt 4, na których jest poáoĪony budynek rolniczy,
charakteru gospodarstwa rolnego;
2) rozwiązania siĊ umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobĊ obejmującą
gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku okreĞlonym w art. 63 ust. 1 - zwrot skáadki
przysáuguje zbywcy gospodarstwa rolnego.
2. Zwrot skáadki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku okreĞlonym w art. 63 ust. 1,
nastĊpuje po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentu ubezpieczenia dotychczasowego posiadacza
gospodarstwa rolnego.
Art. 77. [Okres objĊty zwrotem skáadki]
1. Zwrot skáadki, o którym mowa w art. 76 ust. 1,
przysáuguje za kaĪdy peány miesiąc niewykorzystanego ubezpieczenia.
2. WysokoĞü miesiĊcznej skáadki podlegającej zwrotowi stanowi 1/12 skáadki naleĪnej za
dwunastomiesiĊczny okres ubezpieczenia.

Rozdziaá 5. Reprezentant do spraw roszczeĔ
Art. 78.
[Ustanowienie reprezentanta]
1. Zakáad ubezpieczeĔ wykonujący dziaáalnoĞü
ubezpieczeniową w zakresie dziaáu II grupa 10, okreĞlonej w zaáączniku do ustawy o dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej, z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej przewoĨnika, ustanawia w
kaĪdym paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej reprezentanta do spraw roszczeĔ.
2. Reprezentant do spraw roszczeĔ moĪe wykonywaü czynnoĞci na rzecz jednego lub wielu zakáadów
ubezpieczeĔ.
Art. 79. [Obowiązek powiadomienia o reprezentancie] Zakáad ubezpieczeĔ jest obowiązany do
powiadomienia oĞrodków informacyjnych wszystkich paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej o nazwie i
adresie reprezentanta do spraw roszczeĔ ustanowionego w kaĪdym paĔstwie czáonkowskim Unii
Europejskiej.
Art. 80. [Zadania reprezentanta]

Zadaniem reprezentanta do spraw roszczeĔ jest likwidacja szkód

bĊdących nastĊpstwem zdarzeĔ, które miaáy miejsce na terytorium paĔstwa czáonkowskiego Unii
Europejskiej, innego niĪ paĔstwo, w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania lub siedzibĊ, lub na
terytorium paĔstw trzecich.
Art. 81. [Wymogi dotyczące reprezentanta] 1. Reprezentantem do spraw roszczeĔ moĪe byü osoba
prawna lub osoba fizyczna dająca rĊkojmiĊ naleĪytego wykonywania czynnoĞci likwidacyjnych i
regulowania páatnoĞci odszkodowawczych, mająca siedzibĊ lub miejsce zamieszkania na terytorium
paĔstwa czáonkowskiego Unii Europejskiej, w którym zostaá ustanowiony.
2. Reprezentant do spraw roszczeĔ wykonuje swoje obowiązki na podstawie peánomocnictwa
udzielonego przez zakáad ubezpieczeĔ, o którym mowa w art. 78 ust. 1.
3. Reprezentant do spraw roszczeĔ prowadzi postĊpowanie wyjaĞniające w jĊzyku lub jĊzykach
urzĊdowych paĔstwa czáonkowskiego Unii Europejskiej, w którym poszkodowany ma miejsce
zamieszkania lub siedzibĊ.
Art. 82. [Dziaáanie na wniosek] Reprezentant do spraw roszczeĔ podejmuje dziaáanie na wniosek
poszkodowanego lub uprawnionego, a takĪe reprezentowanego zakáadu ubezpieczeĔ.
Art. 83. [Obowiązek udzielenia odpowiedzi] 1. Zakáad ubezpieczeĔ lub jego reprezentant do spraw
roszczeĔ są obowiązani, w terminie 3 miesiĊcy od dnia zgáoszenia przez poszkodowanego lub
uprawnionego Īądania odszkodowawczego, do udzielenia odpowiedzi na zgáoszone Īądanie wraz z
uzasadnieniem.
2. W przypadku gdy nie zostaáa ustalona odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ lub nie zostaáa
okreĞlona wysokoĞü odszkodowania, zakáad ubezpieczeĔ lub jego reprezentant do spraw roszczeĔ są
obowiązani do poinformowania o tym poszkodowanego lub uprawnionego w terminie, o którym mowa w
ust. 1.
3.[34] W przypadku niedopeánienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 2, organ nadzoru stosuje
wobec zakáadu ubezpieczeĔ Ğrodki nadzorcze okreĞlone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej.

Rozdziaá 6. Kontrola speánienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników i budynków
rolniczych oraz opáaty za niespeánienie tego obowiązku
Art. 84. [Organy kontroli] 1. Speánienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub
uprawnione.
2.[35] Do przeprowadzania kontroli speánienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych:
1) są obowiązane: a) Policja,
b) organy celne,
c) StraĪ Graniczna,
d) organy wáaĞciwe w sprawach rejestracji pojazdów,
e) Inspekcja Transportu Drogowego;
2) są uprawnione: a) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
b) inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
c) Inspekcja Ochrony ĝrodowiska.
3. Do przeprowadzania kontroli speánienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników:
1) jest obowiązany wójt (burmistrz, prezydent miasta) wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia
gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika;
2) są uprawnione: a) starosta wáaĞciwy ze wzglĊdu na poáoĪenie gospodarstwa rolnego
lub miejsce zamieszkania rolnika,
b) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

4. Do przeprowadzania kontroli speánienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków
rolniczych:
1) jest obowiązany wójt (burmistrz, prezydent miasta) wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia
gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika;
2) jest uprawniony starosta wáaĞciwy ze wzglĊdu na poáoĪenie gospodarstwa rolnego lub miejsce
zamieszkania rolnika.
5. Organy obowiązane i uprawnione przeprowadzają kontrolĊ na zasadach i w trybie okreĞlonych w
przepisach regulujących dziaáalnoĞü tych organów.
Art. 85. [Speánienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia] Speánienie obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiązkowego ustala siĊ na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego ubezpieczającemu przez zakáad
ubezpieczeĔ, z uwzglĊdnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3.
Art. 86. [Okazanie dokumentu ubezpieczenia na Īądanie] [36] Osoba kontrolowana jest obowiązana
okazaü na Īądanie organu obowiązanego lub uprawnionego do kontroli dokument potwierdzający
zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opáacenia skáadki za to ubezpieczenie.
Art. 87. [Zawiadomienie o braku dokumentu u kontrolowanego] 1. JeĪeli osoba kontrolowana nie
okaĪe dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
art. 4 pkt 1 i 2, lub dowodu opáacenia skáadki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolĊ
zawiadamia o tym na piĞmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia
przeprowadzenia lub zakoĔczenia kontroli.
1a.[37] Przepisu ust. 1 nie stosuje siĊ w odniesieniu do umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym
mowa w art. 4 pkt 1, jeĪeli organ przeprowadzający kontrolĊ uzyskaá informacjĊ z centralnej ewidencji
pojazdów potwierdzającą zawarcie tej umowy.
2. JeĪeli osoba kontrolowana nie okaĪe dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 3, lub dowodu opáacenia skáadki za to ubezpieczenie,
starosta zawiadamia o tym na piĞmie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wáaĞciwego ze wzglĊdu na
miejsce poáoĪenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakoĔczenia
kontroli.
Art. 88. [Opáata za brak ubezpieczenia] 1. Osoba, która nie speániáa obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia okreĞlonymi w ustawie, jest
obowiązana wnieĞü opáatĊ.
2. WysokoĞü opáaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w kaĪdym roku kalendarzowym, stanowi
równowartoĞü w záotych:
1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: a) samochody osobowe
- 500 euro,
b) samochody ciĊĪarowe i autobusy - 800 euro,
c) pozostaáe pojazdy - 100 euro,
2) w ubezpieczeniu OC rolników - 30 euro,
3) w ubezpieczeniu budynków rolniczych - 100 euro
- ustalana przy zastosowaniu kursu Ğredniego ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski wedáug tabeli
kursów nr 1 w roku kontroli.
3. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie speánili obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia,
wysokoĞü opáaty jest uzaleĪniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony
ubezpieczeniowej w kaĪdym roku kalendarzowym i wynosi:
1) 20 % opáaty w wysokoĞci okreĞlonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres ten nie przekracza
3 dni;
2) 50 % opáaty w wysokoĞci okreĞlonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres ten nie przekracza

14 dni;
3) 100 % opáaty w wysokoĞci okreĞlonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres ten przekracza 14
dni.
4. JeĪeli osoba, o której mowa w ust. 1, nie przedstawi dokumentów stanowiących podstawĊ do ustalenia
wysokoĞci opáaty zgodnie z ust. 3, jest ona obowiązana wnieĞü opáatĊ w wysokoĞci okreĞlonej w ust. 2 pkt
1.
5. Kwoty wyliczane zgodnie z ust. 2 i 3 zaokrągla siĊ do peánych 10 zá.
6. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ustala przynaleĪnoĞü pojazdów do kategorii wymienionej w
ust. 2 pkt 1, kierując siĊ przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
7. Opáata za niespeánienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
art. 4 pkt 1 i 2, jest wnoszona na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
8. Opáata za niespeánienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
art. 4 pkt 3, jest wnoszona na rzecz gminy wáaĞciwej ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia gospodarstwa
rolnego.
Art. 89. [Zakaz przekroczenia granicy bez ubezpieczenia]
1. JeĪeli osoba kierująca pojazdem
mechanicznym zarejestrowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w paĔstwie innym niĪ
okreĞlone w art. 25 ust. 2, przy wjeĨdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawi Zielonej
Karty, organy dokonujące kontroli granicznej lub celnej nie dopuszczą tego pojazdu do przekroczenia
granicy, chyba Īe posiadacz pojazdu mechanicznego zawrze umowĊ ubezpieczenia granicznego.
2. JeĪeli osoba, o której mowa w ust. 1, przy wyjeĨdzie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
przedstawi dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, waĪnego do dnia
wyjazdu wáącznie, organy dokonujące kontroli granicznej lub celnej nie dopuszczą pojazdu
mechanicznego do przekroczenia granicy bez uiszczenia opáaty w wysokoĞci okreĞlonej w art. 88 ust. 2
pkt 1.
3. JeĪeli osoba, o której mowa w ust. 1, w trakcie kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
przedstawi organowi obowiązanemu lub uprawnionemu do kontroli dokumentu potwierdzającego 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 opáaty w
wysokoĞci okreĞlonej w art. 88 ust. 2 pkt 1 oraz przedstawienie dokumentu zawarcia umowy
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
4.[38] W przypadku okreĞlonym w ust. 2 opáatĊ, w wysokoĞci okreĞlonej w art. 88 ust. 2 pkt 1, pobierają
urzĊdy celne i przekazują na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 30 dni od
dnia pobrania. Potwierdzenie wniesienia tej opáaty jest dokonywane na druku Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego.
5. [39] (uchylony)
Art. 90. [Wezwanie do uiszczenia opáaty] [40] 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w
art. 87 ust. 1, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osobĊ wskazaną w tym zawiadomieniu do
uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia dorĊczenia wezwania, opáaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do
przedstawienia dokumentów potwierdzających w roku kontroli zawarcie umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia okreĞlonymi w ustawie.
2. Po przeprowadzeniu kontroli lub po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 87 ust. 2, wójt
(burmistrz, prezydent miasta) wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia gospodarstwa rolnego wzywa
osobĊ wskazaną w tym zawiadomieniu do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia dorĊczenia wezwania,
opáaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających w roku
kontroli zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia
okreĞlonymi w ustawie.
3. W przypadku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, opáaty nie pobiera siĊ.
4. Opáata staje siĊ wymagalna nastĊpnego dnia po upáywie terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, jeĪeli
zobowiązany nie udokumentowaá zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami
tego ubezpieczenia okreĞlonymi w ustawie, lub nie wniósá powództwa do sądu powszechnego, zgodnie z
art. 10 ust. 2.
Art. 91.

[Egzekucja opáaty]

1. Do egzekucji opáaty za niespeánienie obowiązku zawarcia umowy

obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, stosuje siĊ przepisy o postĊpowaniu
egzekucyjnym w administracji, z tym Īe tytuá wykonawczy wystawia Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny.
2. EgzekucjĊ, o której mowa w ust. 1, stosuje siĊ, jeĪeli:
1) naleĪnoĞü z tytuáu opáaty wynika z wezwania do zapáaty, o którym mowa w art. 90 ust. 1, w
stosunku do którego zobowiązany nie wystąpiá z powództwem do sądu powszechnego, zgodnie z
art. 10 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapáaty, albo
2) sąd ustaliá prawomocnym orzeczeniem istnienie obowiązku ubezpieczenia.
3. Od postanowieĔ wydanych przez Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w toku
postĊpowania egzekucyjnego w administracji sáuĪy odwoáanie do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.
Art. 92. [Przedawnienie roszczeĔ] 1. Roszczenia z tytuáu opáaty ulegają przedawnieniu z upáywem 3
lat od dnia dokonania kontroli, nie póĨniej jednak niĪ z upáywem 3 lat od ostatniego dnia roku
kalendarzowego, w którym nie speániono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z
zastrzeĪeniem ust. 2.
2. [41] Bieg przedawnienia przerywa:
1) kaĪda czynnoĞü organu egzekucyjnego podjĊta w celu wyegzekwowania opáaty;
2) uznanie przez zobowiązanego niespeánienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w
związku z tym opáaty;
3) wszczĊcie postĊpowania przed sądem powszechnym w sprawach okreĞlonych w art. 10 ust. 2;
4) zawieszenie postĊpowania 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 zakoĔczenia postĊpowania sądowego;
3) pkt 4 - okres przedawnienia biegnie od dnia podjĊcia postĊpowania egzekucyjnego.

Art. 93. [Obowiązek ubezpieczenia mimo wniesienia opáaty]
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Wniesienie opáaty nie zwalnia z

Art. 94. [Umorzenie opáaty; ulga w spáacie] 1. W uzasadnionych przypadkach, kierując siĊ przede
wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak równieĪ jego sytuacją
Īyciową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny moĪe umorzyü opáatĊ w caáoĞci lub w czĊĞci albo
udzieliü ulgi w jej spáacie.
2. Tryb postĊpowania przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w ust. 1, okreĞla statut
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Art. 95. [Wyáączenie stosowania] Przepisy rozdziaáu nie dotyczą:
1) posiadaczy i kierujących pojazdami mechanicznymi zarejestrowanymi w paĔstwach, o których
mowa w art. 25 ust. 2;
2) upowaĪnionych osób kierujących pojazdami mechanicznymi obcych przedstawicielstw
dyplomatycznych, urzĊdów konsularnych, misji specjalnych i organizacji miĊdzynarodowych oraz
innych obcych przedstawicielstw korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub
konsularnych na podstawie umów, ustaw lub powszechnie uznanych zwyczajów
miĊdzynarodowych.

Rozdziaá 7. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Art. 96. [Status i zadania Funduszu]
1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej
"Funduszem", jest instytucją wykonującą zadania okreĞlone w ustawie.
2. Fundusz jest wáaĞciwy w zakresie egzekucji administracyjnej naleĪnoĞci pieniĊĪnych w związku z
kontrolą speánienia obowiązku zawierania umów obowiązkowych ubezpieczeĔ odpowiedzialnoĞci cywilnej,

o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
3. Fundusz ma osobowoĞü prawną. Siedzibą Funduszu jest miasto stoáeczne Warszawa.
4. Nadzór nad dziaáalnoĞcią Funduszu sprawuje minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych w
oparciu o kryterium legalnoĞci i zgodnoĞci ze statutem.
5.[42] Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 4, w
przypadku stwierdzenia, Īe zadania Funduszu są wykonywane z naruszeniem prawa lub statutu moĪe:
1) zaĪądaü usuniĊcia nieprawidáowoĞci w wyznaczonym terminie;
2) wnioskowaü do wáaĞciwego organu Funduszu o odwoáanie z peánionej funkcji czáonka Zarządu
Funduszu odpowiedzialnego za powstaáe nieprawidáowoĞci.

Art. 97. [Czáonkostwo w Funduszu] 1. Czáonkiem Funduszu jest zakáad ubezpieczeĔ posiadający
zezwolenie na wykonywanie dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia
obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zakáad ubezpieczeĔ staje siĊ czáonkiem Funduszu z
chwilą zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
2. Czáonkiem Funduszu jest równieĪ zagraniczny zakáad ubezpieczeĔ, dziaáający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, i posiadający zezwolenie na
wykonywanie dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o
których mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
3. Zakáady ubezpieczeĔ wykonujące dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w dziale I (ubezpieczenia na Īycie),
zgodnie z zaáącznikiem do ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej, stają siĊ czáonkami Funduszu w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
4. Zakáady ubezpieczeĔ posiadające zezwolenie na wykonywanie dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w
grupach obejmujących ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 3, niebĊdące czáonkami
Funduszu zgodnie z ust. 1 i 2, stają siĊ czáonkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
5. Zakáady ubezpieczeĔ posiadające zezwolenie na wykonywanie dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w
grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 4, niebĊdące czáonkami
Funduszu zgodnie z ust. 1-4, stają siĊ czáonkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
6. Czáonkostwo w Funduszu ustaje z upáywem roku kalendarzowego, w którym zakáad ubezpieczeĔ nie
zawará umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
7. WczeĞniejsze ustanie czáonkostwa zakáadu ubezpieczeĔ, o którym mowa w ust. 1, nastĊpuje z dniem:
1) cofniĊcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zakáad ubezpieczeĔ
dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których
mowa w art. 4 pkt 1 i 2;
2) zarządzenia przez organ nadzoru likwidacji przymusowej zakáadu ubezpieczeĔ;
3) podjĊcia przez zakáad ubezpieczeĔ uchwaáy o likwidacji;
4) ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ.
8. Czáonkostwo zakáadów ubezpieczeĔ, o których mowa w ust. 3-5, ustaje z dniem zakoĔczenia
postĊpowania upadáoĞciowego. WczeĞniejsze ustanie czáonkostwa zakáadu ubezpieczeĔ nastĊpuje z
dniem cofniĊcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zakáad ubezpieczeĔ dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej w dziale I (ubezpieczenia na Īycie), zgodnie z zaáącznikiem do ustawy o dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej, lub cofniĊcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zakáad
ubezpieczeĔ dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o
których mowa w art. 4 pkt 3 i 4, oraz w przypadkach okreĞlonych w ust. 7 pkt 2-4.
Art. 98. [Zadania Funduszu] 1.[43] Do zadaĔ Funduszu naleĪy zaspokajanie roszczeĔ z tytuáu
ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w granicach okreĞlonych na podstawie
przepisów rozdziaáów 2 i 3, za szkody powstaáe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) na osobie, gdy szkoda zostaáa wyrządzona w okolicznoĞciach uzasadniających
odpowiedzialnoĞü cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem
mechanicznym, a nie ustalono ich toĪsamoĞci;
2) w mieniu, w przypadku szkody, w której równoczeĞnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia
nastąpiáa Ğmierü, naruszenie czynnoĞci narządu ciaáa lub rozstrój zdrowia, trwający dáuĪej niĪ 14
dni, a szkoda zostaáa wyrządzona w okolicznoĞciach uzasadniających odpowiedzialnoĞü cywilną
posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich

toĪsamoĞci. W przypadku szkody w pojeĨdzie mechanicznym Ğwiadczenie Funduszu podlega
zmniejszeniu o kwotĊ stanowiącą równowartoĞü 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu
Ğredniego ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia
odszkodowania;
3) w mieniu i na osobie, gdy: a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego,
którego ruchem szkodĊ tĊ wyrządzono, nie byá ubezpieczony obowiązkowym
ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodĊ tĊ
wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium paĔstwa, którego biuro
narodowe jest sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia miĊdzy Biurami Narodowymi Regulaminu WewnĊtrznego, nie byá ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny byá pozbawiony znaków
rejestracyjnych, bądĨ znaki te nie byáy, w momencie zdarzenia, przydzielone temu
pojazdowi przez wáaĞciwe wáadze,
c) rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba
pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodĊ, której nastĊpstwem jest
Ğmierü, uszkodzenie ciaáa, rozstrój zdrowia bądĨ teĪ utrata, zniszczenie lub uszkodzenie
mienia, a rolnik nie byá ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.
1a.[44] Do zadaĔ Funduszu naleĪy takĪe zaspokajanie roszczeĔ z tytuáu obowiązkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, w przypadku
wyrządzenia szkody w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeĪeli zgodnie z art. 2 pkt 7a lit. c
ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej paĔstwem czáonkowskim umiejscowienia ryzyka jest
Rzeczpospolita Polska.
2. W przypadku ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ albo oddalenia wniosku o ogáoszenie
upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ lub umorzenia postĊpowania upadáoĞciowego, jeĪeli majątek dáuĪnika
oczywiĞcie nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postĊpowania upadáoĞciowego albo w
przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakáadu ubezpieczeĔ, jeĪeli roszczenia osób uprawnionych
nie mogą byü pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, do zadaĔ
Funduszu naleĪy równieĪ zaspokajanie roszczeĔ osób uprawnionych z:
1) umów ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1-3, za szkody powstaáe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach okreĞlonych na podstawie przepisów rozdziaáów
2-4;
2) umów ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, oraz umów ubezpieczenia
na Īycie, w wysokoĞci 50 % wierzytelnoĞci, do kwoty nie wiĊkszej niĪ równowartoĞü w záotych 30
000 euro wedáug Ğredniego kursu ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w
dniu ogáoszenia upadáoĞci, oddalenia wniosku o ogáoszenie upadáoĞci lub umorzenia
postĊpowania upadáoĞciowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej.
3. Wypáaty ĞwiadczeĔ, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dokonywane są wyáącznie na rzecz
poszkodowanych lub uprawnionych osób fizycznych.
4. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeĔ osób poszkodowanych i uprawnionych z tytuáu
umów ubezpieczenia obowiązkowego, objĊtych umową o przeniesienie portfela zgodnie z art. 474 ust. 2
ustawy - Prawo upadáoĞciowe i naprawcze, Fundusz wystĊpuje do zakáadu ubezpieczeĔ przejmującego
portfel upadáego zakáadu ubezpieczeĔ o zwrot wypáaconych odszkodowaĔ lub ĞwiadczeĔ do wysokoĞci
wynikającej z umowy o przeniesienie portfela.
5. W razie ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ Fundusz jest obowiązany do skáadania
sprawozdaĔ z dziaáalnoĞci do organu nadzoru na koniec kaĪdego kwartaáu.
Art. 99. [Pomoc finansowa dla zakáadu ubezpieczeĔ] 1. Fundusz moĪe udzielaü zwrotnej pomocy
finansowej zakáadowi ubezpieczeĔ przejmującemu portfel ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których mowa
w art. 4 pkt 1 i 2, jeĪeli posiadane Ğrodki wáasne w wysokoĞci co najmniej marginesu wypáacalnoĞci oraz
aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie gwarantują w peáni wypáacalnoĞci tego
zakáadu ubezpieczeĔ.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, ma charakter poĪyczki zwrotnej, której wysokoĞü nie moĪe

przekroczyü wysokoĞci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wynikających z przejmowanego portfela
ubezpieczeĔ, i która moĪe byü przeznaczona przez zakáad ubezpieczeĔ tylko na zaspokojenie interesów
uprawnionych z umów ubezpieczeĔ przejmowanego portfela.
3. Udzielanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, nastĊpuje na wniosek zakáadu ubezpieczeĔ.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawieraü:
1) sprawozdania finansowe wraz z opinią biegáego rewidenta;
2) pozytywną opiniĊ organu nadzoru co do celowoĞci przejĊcia portfela ubezpieczeĔ.
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 szczególnoĞci termin oraz wysokoĞü rat i odsetek, okreĞla
umowa zawierana pomiĊdzy Funduszem a zakáadem ubezpieczeĔ przejmującym portfel ubezpieczeĔ.
Art. 100. [Kontrola zakáadu ubezpieczeĔ]
1. Fundusz sprawuje kontrolĊ nad prawidáowoĞcią
wykorzystania przez zakáad ubezpieczeĔ udzielonej pomocy finansowej, o której mowa w art. 99 ust. 1.
Fundusz moĪe nabywaü wierzytelnoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, korzystającego z pomocy
2.[45]
finansowej, o której mowa w art. 99 ust. 1, do wysokoĞci udzielonej pomocy. Fundusz moĪe zbywaü
nabyte wierzytelnoĞci.
Art. 101. [ħródáo pochodzenia Ğrodków na pomoc] Fundusz realizuje pomoc finansową, o której
mowa w art. 99 ust. 1, ze Ğrodków wpáacanych przez czáonków Funduszu, o których mowa w art. 97 ust. 1
i 2, w trybie okreĞlonym w art. 117 ust. 4 i 6 oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117
ust. 5.
Art. 102. [OĞrodek informacji] [46] 1. Fundusz peáni funkcjĊ oĞrodka informacji.
2.[47] Do zadaĔ Funduszu jako oĞrodka informacji naleĪy prowadzenie rejestru umów ubezpieczenia
dziaáu II grupy 3 i 10 zaáącznika do ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej z wyáączeniem
odpowiedzialnoĞci przewoĨnika, zawierającego:
1) nazwĊ i adres zakáadu ubezpieczeĔ, który zawará umowĊ ubezpieczenia;
2) identyfikator poĞrednika, który zawará umowĊ ubezpieczenia, wedáug numeru wpisu do rejestru
poĞredników ubezpieczeniowych, a w przypadku zawarcia umowy bez udziaáu poĞrednika - imiĊ i
nazwisko oraz numer PESEL osoby, która zawaráa umowĊ;
3) imiĊ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwĊ, adres siedziby i numer REGON
ubezpieczonego, a w przypadku posiadaczy pojazdów bĊdących nierezydentami - imiĊ i
nazwisko, adres zamieszkania, nazwĊ i numer dokumentu toĪsamoĞci lub nazwĊ i adres siedziby
ubezpieczonego;
4) cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
5) (skreĞlony)
6) datĊ zawarcia umowy;
7) okres ubezpieczenia;
8) datĊ rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upáywem koĔcowego terminu odpowiedzialnoĞci,
okreĞlonego w umowie;
9) dane dotyczące pojazdu mechanicznego i jego posiadacza: a) numer rejestracyjny,
b) numer VIN, a w przypadku jego braku - numer nadwozia (podwozia) pojazdu
mechanicznego,
c) marka, typ i model,
d) rodzaj pojazdu mechanicznego,
e) imiĊ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwĊ, adres siedziby i numer
REGON posiadacza pojazdu mechanicznego, a w przypadku posiadaczy pojazdów
bĊdących nierezydentami - imiĊ i nazwisko, adres zamieszkania, nazwĊ i numer
dokumentu toĪsamoĞci lub nazwĊ i adres siedziby ubezpieczonego.

3. Fundusz gromadzi dane zawierające informacje dotyczące uczestników zdarzenia powodującego
odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ z tytuáu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych obejmujące:

1) markĊ i numer rejestracyjny pojazdów uczestniczących w zdarzeniu;
2) imiĊ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwĊ, adres siedziby i numer REGON
posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, a w przypadku posiadaczy pojazdów
bĊdących nierezydentami - imiĊ i nazwisko, adres zamieszkania, nazwĊ i numer dokumentu
toĪsamoĞci lub nazwĊ i adres siedziby posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu;
3) imiĊ i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu, a w
przypadku kierujących bĊdących nierezydentami - imiĊ i nazwisko, adres zamieszkania oraz
nazwĊ i numer dokumentu toĪsamoĞci kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu;
4) datĊ i miejsce zdarzenia;
5) rodzaj szkody, w tym: a) szkoda na osobie,
b) szkoda caákowita w pojeĨdzie,
c) szkoda czĊĞciowa w pojeĨdzie,
d) szkoda w mieniu poza pojazdem;
6) imiĊ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwĊ, adres siedziby i numer REGON
osoby poszkodowanej lub uprawnionej, a w przypadku osób bĊdących nierezydentami - imiĊ i
nazwisko, adres zamieszkania, nazwĊ i numer dokumentu toĪsamoĞci lub nazwĊ i adres siedziby
osoby poszkodowanej lub uprawnionej do odszkodowania lub Ğwiadczenia;
7) datĊ zgáoszenia roszczenia odszkodowawczego;
8) datĊ i wysokoĞü wypáaty odszkodowania lub Ğwiadczenia albo datĊ odmowy wypáaty
odszkodowania lub Ğwiadczenia.
4. Fundusz gromadzi dane zawierające:
1) informacje dotyczące zdarzenia powodującego odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ
z tytuáu zawartej umowy ubezpieczenia, okreĞlonego w grupie 3 dziaáu II zaáącznika do
ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej, obejmujące: a) datĊ i miejsce zdarzenia lub
datĊ i miejsce kradzieĪy pojazdu,
b) rodzaj szkody, w tym: - kradzieĪ pojazdu,
- szkoda caákowita w pojeĨdzie,
- szkoda czĊĞciowa w pojeĨdzie,
c) markĊ i numer rejestracyjny pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieĪy),
d) imiĊ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwĊ, adres siedziby i numer
REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieĪy),
e) imiĊ i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w
zdarzeniu,
f) imiĊ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwĊ, adres siedziby i numer
REGON osoby poszkodowanej, a w przypadku osób bĊdących nierezydentami - imiĊ i
nazwisko, adres zamieszkania, nazwĊ i numer dokumentu toĪsamoĞci lub nazwĊ i adres
siedziby osoby poszkodowanej;
2) datĊ zgáoszenia do zakáadu ubezpieczeĔ zdarzenia (kradzieĪy);
3) datĊ i wysokoĞü wypáaty odszkodowania lub datĊ odmowy wypáaty odszkodowania.
5. Dane, o których mowa w ust. 2-4, przekazywane są do Funduszu przez zakáady ubezpieczeĔ drogą
elektroniczną i przechowywane są przez Fundusz przez okres 11 lat.
6. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 9, nie dotyczą pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3
ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Art. 103. [Gromadzenie danych] [48] Fundusz gromadzi dane dotyczące reprezentantów do spraw
roszczeĔ ustanawianych przez zakáady ubezpieczeĔ na podstawie art. 78 ust. 1 oraz dane organu
odszkodowawczego ustanowionego w kaĪdym paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej.
Art. 104. [UdostĊpnianie danych] 1.[49] Fundusz udostĊpnia zgromadzone dane, o których mowa w
art. 102 ust. 2-4 oraz w art. 103:
1) poszkodowanemu lub uprawnionemu z prawem wglądu we wáasne akta szkodowe albo innemu

podmiotowi, jeĪeli mają oni interes prawny w uzyskaniu tych danych w związku z zaistniaáą
szkodą, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów;
1a) posiadaczowi pojazdu mechanicznego, który zawará umowĊ ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, w zakresie danych dotyczących zgáoszenia roszczeĔ i wypáaty
odszkodowaĔ z tytuáu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej
przez tego posiadacza, w związku ze zdarzeniami skutkującymi odpowiedzialnoĞcią tego
posiadacza albo ich braku, za okres 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym posiadacz pojazdu
mechanicznego wystąpiá o udostĊpnienie danych;
2) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
3) organowi nadzoru;
4) zakáadom ubezpieczeĔ;
5) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów;
6) Rzecznikowi Ubezpieczonych;
7) Polskiej Izbie UbezpieczeĔ;
8) organowi prowadzącemu centralną ewidencjĊ pojazdów drogą teletransmisji danych, w
zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów;
9) sądowi lub prokuraturze, o ile są niezbĊdne w toczącym siĊ postĊpowaniu.
2. W przypadku odmowy udostĊpnienia 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, przysáuguje odwoáanie do Rady Funduszu.
3. Fundusz korzysta ze zgromadzonych w rejestrze danych do realizacji zadaĔ ustawowych.
4.[50] Z danych zgromadzonych w rejestrze korzysta organ prowadzący centralną ewidencjĊ pojazdów,
w zakresie dotyczącym ubezpieczenia okreĞlonego w grupie 10 dziaáu II zaáącznika do ustawy o
dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej.
5. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 8 lit. b-e, dotyczące pojazdów, o których mowa w art. 73
ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, udostĊpnia siĊ za pisemną zgodą jednostek uĪytkujących te
pojazdy, z zastrzeĪeniem ust. 6. ZgodĊ tĊ uzyskuje siĊ za poĞrednictwem organu prowadzącego
centralną ewidencjĊ pojazdów.
6. W przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia jednostka okreĞlona w ust. 5 nie
wyrazi zgody na udostĊpnienie danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 8 lit. b-e, lub nie zajmie
stanowiska w tej sprawie, Fundusz wystĊpuje o te dane do organu prowadzącego centralną ewidencjĊ
pojazdów. Organ ten zobowiązany jest do niezwáocznego przekazania danych do Funduszu, który je
udostĊpnia.
7. UdostĊpnianie danych jest bezpáatne i podlega ewidencjonowaniu.
7a.[51] Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dane udostĊpnia siĊ w formie pisemnej, w terminie
15 dni od dnia otrzymania przez Fundusz wystąpienia o udostĊpnienie danych.
8. Do udostĊpniania danych przez Fundusz stosuje siĊ przepisy o ochronie danych osobowych.
Art. 105. [Dane z centralnej ewidencji pojazdów] 1.[52] Centralna ewidencja pojazdów przekazuje
drogą teletransmisji danych do Funduszu dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9, z wyjątkiem
danych pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 - Prawo o ruchu drogowym.
2.[53] Zakáad ubezpieczeĔ przekazuje do Funduszu dane, o których mowa w art. 102 ust. 2, drogą
elektroniczną niezwáocznie, nie póĨniej jednak niĪ w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia, z wyjątkiem pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu
drogowym. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 3 i 4, zakáad ubezpieczeĔ przekazuje niezwáocznie, nie
póĨniej jednak niĪ w terminie 14 dni od dnia:
1) zgáoszenia roszczenia - w zakresie informacji okreĞlonych w art. 102 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt
1 i 2;
2) wypáaty odszkodowania - w zakresie informacji okreĞlonych w art. 102 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt
3.
3. Dane są przekazywane do Funduszu przez centralną ewidencjĊ pojazdów oraz zakáady ubezpieczeĔ
bezpáatnie oraz bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.
4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przekazujące dane do Funduszu są obowiązane do aktualizacji

tych danych w przypadku ich zmiany.
5. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw
administracji publicznej, okreĞli, w drodze rozporządzenia, szczegóáowe warunki, sposób i tryb
wspóádziaáania Funduszu z organem prowadzącym centralną ewidencjĊ pojazdów, uwzglĊdniając w
szczególnoĞci koniecznoĞü zapewnienia bezpiecznego przesyáu i weryfikacji danych i informacji drogą
teletransmisji danych.
Art. 106. [Zaspokajanie roszczeĔ; wyáączenia]
1. JeĪeli poszkodowany, w przypadku szkody w
mieniu, moĪe zaspokoiü roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz
wyrównuje szkodĊ w czĊĞci, w której nie moĪe byü zaspokojona, wraz z uwzglĊdnieniem utraconych
zniĪek skáadki oraz prawa do zniĪek skáadki.
2. W przypadku zaspokojenia przez zakáad ubezpieczeĔ roszczeĔ poszkodowanego zgodnie z ust. 1,
zakáadowi ubezpieczeĔ nie przysáuguje roszczenie do Funduszu o zwrot wypáaconych z tego tytuáu kwot.
3. Fundusz nie speánia Ğwiadczenia za szkody w mieniu i na osobie w przypadku zaspokojenia
roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody przez osobĊ, o której mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2, lub przez
kierującego pojazdem mechanicznym, którego ruchem szkoda zostaáa wyrządzona.
4. Fundusz nie speánia Ğwiadczenia z tytuáu ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt
1, za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą. Nie dotyczy
to poszkodowanych obywateli polskich.
5. Fundusz nie speánia Ğwiadczenia za szkody w mieniu i na osobie powstaáe w związku z ruchem
pojazdów mechanicznych, o których mowa w art. 23 ust. 2, niewprowadzonych do ruchu.
6. Fundusz nie speánia Ğwiadczenia z tytuáu ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i
2, za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone:
1) posiadaczowi pojazdu mechanicznego przez kierującego tym pojazdem;
2) rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we
wspólnym gospodarstwie domowym.

Art. 107. [Zasady wypáat z Funduszu] Wypáaty z Funduszu, o których mowa w art. 98 ust. 1 i ust. 2
pkt 1, na rzecz poszkodowanych niebĊdących podmiotami polskimi i podmiotami paĔstw, których biura
narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia miĊdzy Biurami Narodowymi - Regulaminu
WewnĊtrznego, są dokonywane na zasadzie wzajemnoĞci.
Art. 108. [Zgáoszenie roszczenia do Funduszu] 1. Uprawniony do odszkodowania zgáasza swoje
roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakáad ubezpieczeĔ wykonujący dziaáalnoĞü ubezpieczeniową
w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zakáad
ubezpieczeĔ nie moĪe odmówiü przyjĊcia zgáoszenia szkody.
2. Zakáad ubezpieczeĔ, po otrzymaniu zgáoszenia roszczenia, przeprowadza postĊpowanie w zakresie
ustalenia zasadnoĞci i wysokoĞci dochodzonych roszczeĔ i niezwáocznie przesyáa zebraną dokumentacjĊ
do Funduszu, powiadamiając o tym osobĊ zgáaszającą roszczenie.
Art. 109. [Obowiązek zaspokojenia roszczenia] 1. Fundusz jest obowiązany zaspokoiü roszczenie,
o którym mowa w art. 98 ust. 1, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakáadu
ubezpieczeĔ lub syndyka upadáoĞci.
2. W przypadku gdy wyjaĞnienie okolicznoĞci niezbĊdnych do ustalenia odpowiedzialnoĞci Funduszu
albo wysokoĞci Ğwiadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, byáo niemoĪliwe, Ğwiadczenie powinno
byü speánione w terminie 14 dni od dnia wyjaĞnienia tych okolicznoĞci, z tym Īe bezsporna czĊĞü
Ğwiadczenia powinna byü speániona przez Fundusz w terminie okreĞlonym w ust. 1. Przepisy art. 16 ust.
1-3 stosuje siĊ odpowiednio.
3. OdpowiedzialnoĞü za zwáokĊ w speánieniu Ğwiadczenia ponoszą odpowiednio Fundusz i zakáad
ubezpieczeĔ, kaĪdy w swoim zakresie.
Art. 110. [OkolicznoĞci zwrotu Ğwiadczenia] 1. Z chwilą wypáaty przez Fundusz odszkodowania, w
przypadkach okreĞlonych w art. 98 ust. 1 pkt 2, sprawca szkody i osoba, która nie dopeániáa obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do
zwrotu Funduszowi speánionego Ğwiadczenia.

2.[54] W uzasadnionych przypadkach, kierując siĊ przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją
materialną i majątkową zobowiązanego, jak równieĪ jego sytuacją Īyciową, Fundusz moĪe odstąpiü od
dochodzenia zwrotu czĊĞci lub caáoĞci Ğwiadczenia albo udzieliü ulgi w jego spáacie.
3. Tryb postĊpowania przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w ust. 2, okreĞla statut Funduszu.
4. Roszczenia Funduszu wynikające z ust. 1 ulegają przedawnieniu na zasadach okreĞlonych w
Kodeksie cywilnym, nie wczeĞniej jednak niĪ z upáywem 3 lat od dnia speánienia przez Fundusz
Ğwiadczenia.
Art. 111. [PostĊpowanie w przypadku ogáoszenia upadáoĞci zakáadu] 1. W przypadku ogáoszenia
upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ wykonującego dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w grupach obejmujących
ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, Fundusz przejmuje od syndyka upadáoĞci
akta szkodowe oraz wypáaca poszkodowanym i uprawnionym Ğwiadczenia z umów ubezpieczeĔ
obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, po ustaleniu odpowiedzialnoĞci i wysokoĞci
Ğwiadczenia.
2. W sprawach, w których szkody nie zostaáy zgáoszone do zakáadu ubezpieczeĔ przed ogáoszeniem jego
upadáoĞci, Fundusz przyjmuje zgáoszenie szkody oraz wypáaca poszkodowanym i uprawnionym
Ğwiadczenia po ustaleniu odpowiedzialnoĞci i wysokoĞci Ğwiadczenia. Poszkodowany i uprawniony do
odszkodowania zgáasza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakáad ubezpieczeĔ
wykonujący dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym
mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zakáad ubezpieczeĔ nie moĪe odmówiü przyjĊcia zgáoszenia szkody.
3. ĝwiadczenia rentowe, wynikające z realizacji zadaĔ, o których mowa w art. 98 ust. 2, Fundusz moĪe
wypáacaü w formie skapitalizowanej za zgodą poszkodowanego lub uprawnionego.
4. OdpowiedzialnoĞü Funduszu za zwáokĊ w speánieniu Ğwiadczenia jest ograniczona do okresu, przez
jaki upadáy zakáad ubezpieczeĔ pozostawaá w zwáoce do dnia ogáoszenia upadáoĞci.
5. Po wypáaceniu ĞwiadczeĔ, o których mowa w ust. 1-3, Fundusz niezwáocznie przedstawia syndykowi
wypáacone kwoty jako swoją wierzytelnoĞü wobec masy upadáoĞci.
6. WierzytelnoĞci, o których mowa w ust. 5, Fundusz moĪe zgáaszaü syndykowi do czasu prawomocnego
wykonania planu podziaáu funduszu masy.
Art. 112. [Skáadki na rzecz Funduszu] 1. W przypadku ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ
wykonującego dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w dziale I zaáącznika do ustawy o dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej, albo zakáadu ubezpieczeĔ wykonującego dziaáalnoĞü ubezpieczeniową, w grupach
obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4, albo oddalenia wniosku o
ogáoszenie upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ lub umorzenia postĊpowania upadáoĞciowego, jeĪeli majątek
dáuĪnika oczywiĞcie nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postĊpowania upadáoĞciowego, albo w
przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakáadu ubezpieczeĔ, pozostaáe zakáady ubezpieczeĔ
wykonujące dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w dziale I zaáącznika do ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej
albo posiadające zezwolenie na wykonywanie dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w grupach obejmujących
ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4, są obowiązane wnieĞü skáadkĊ na rzecz
Funduszu.
2. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiĊgniĊciu opinii organu nadzoru i Polskiej
Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze rozporządzenia, wysokoĞü procentu skáadki, o której mowa w ust. 1,
uwzglĊdniając w szczególnoĞci zakres zobowiązaĔ wynikających z umów ubezpieczenia w ramach dziaáu
I zaáącznika do ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej lub umów ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których
mowa w art. 4 pkt 3 i 4.
3. Skáadka, o której mowa w ust. 2, ustalana jest od skáadki przypisanej brutto z ubezpieczeĔ dziaáu I
zaáącznika do ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których mowa
w art. 4 pkt 3 i 4.
4. Fundusz wyodrĊbnia rachunki, na które wnoszone są skáadki, o których mowa w ust. 1.
5. ĝrodki pozostaáe po zaspokojeniu roszczeĔ Fundusz zwraca zakáadom ubezpieczeĔ, o których mowa
w ust. 1, proporcjonalnie do wysokoĞci wniesionej skáadki okreĞlonej zgodnie z przepisami, o których
mowa w ust. 2.
Art. 113. [Zaspokajanie roszczeĔ]
1. W przypadku ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ
wykonującego dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w dziale I zaáącznika do ustawy o dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej, Fundusz zaspokaja roszczenia na podstawie ustalonej w postĊpowaniu

upadáoĞciowym listy wierzytelnoĞci.
2. W przypadku ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ wykonującego dziaáalnoĞü ubezpieczeniową
w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4, do zaspokajania
przez Fundusz roszczeĔ wynikających z tych umów ubezpieczenia przepisy art. 111 ust. 1-4 stosuje siĊ
odpowiednio.
3. Fundusz zaspokaja roszczenia z tytuáu upadáoĞci zakáadów ubezpieczeĔ, o których mowa w ust. 1 i 2,
w zakresie i do wysokoĞci okreĞlonej w art. 98 ust. 2 i 3.
4. Przepisy art. 111 ust. 5 i 6 stosuje siĊ odpowiednio.
Art. 114. [PrzejĊcie zobowiązaĔ przez Fundusz]
1. W odniesieniu do zakáadów ubezpieczeĔ,
wykonujących dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w zakresie dziaáu I zaáącznika do ustawy o dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej oraz w zakresie ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których mowa w art. 4, w przypadku
oddalenia wniosku o ogáoszenie upadáoĞci lub umorzenia postĊpowania upadáoĞciowego, jeĪeli majątek
dáuĪnika oczywiĞcie nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postĊpowania upadáoĞciowego albo w
przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej, do zadaĔ Funduszu naleĪy zaspokajanie roszczeĔ osób
uprawnionych z tytuáu umów ubezpieczenia na Īycie oraz umów ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których
mowa w art. 4.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz przejmuje z zakáadu ubezpieczeĔ akta szkodowe oraz
wypáaca poszkodowanym i uprawnionym Ğwiadczenia, po ustaleniu odpowiedzialnoĞci tego zakáadu i
wysokoĞci Ğwiadczenia.
3. OdpowiedzialnoĞü Funduszu za zwáokĊ w speánieniu Ğwiadczenia jest ograniczona do okresu, przez
jaki zakáad ubezpieczeĔ pozostawaá w zwáoce do dnia oddalenia wniosku o ogáoszenie upadáoĞci lub
umorzenia postĊpowania upadáoĞciowego albo zarządzenia likwidacji przymusowej.
4. Z dniem wypáaty przez Fundusz Ğwiadczenia, o którym mowa w ust. 2, na Fundusz przechodzi z mocy
prawa roszczenie o zwrot wypáaconego Ğwiadczenia do zakáadu ubezpieczeĔ, którego zobowiązanie
zrealizowaá.
Art. 115.
1)
2)
3)

[Organy Funduszu] 1. Organami Funduszu są:
Zgromadzenie Czáonków Funduszu;
Rada Funduszu;
Zarząd Funduszu.

2.[55] W skáad Rady Funduszu, poza czáonkami okreĞlonymi statutowo, wchodzi przedstawiciel ministra
wáaĞciwego do spraw instytucji finansowych, przedstawiciel ministra wáaĞciwego do spraw rolnictwa oraz
przedstawiciel organu nadzoru.
Art. 116. [Statut] 1. Statut Funduszu okreĞla organizacjĊ, sposób dziaáania oraz zasady gospodarki
finansowej, a w szczególnoĞci:
1) sposób powoáania, organizacjĊ oraz kadencjĊ organów Funduszu;
2) zakres kompetencji organów Funduszu;
3) prawa i obowiązki czáonków oraz sposób gáosowania;
4) zasady dziaáania Funduszu;
5) zasady prowadzenia gospodarki finansowej;
6) tryb postĊpowania w sprawach dochodzenia roszczeĔ z tytuáu opáat i regresów.
2. Statut Funduszu i jego zmiany są uchwalane przez Zgromadzenie Czáonków Funduszu.
3.[56] Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiĊgniĊciu opinii organu nadzoru,
zatwierdza, w drodze decyzji, statut Funduszu i jego zmiany, w oparciu o kryterium zgodnoĞci z prawem
oraz zgodnoĞci z zadaniami ustawowymi wykonywanymi przez Fundusz.
4.[57] Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych ogáasza statut Funduszu i jego zmiany w
Dzienniku UrzĊdowym Ministra Finansów.
Art. 117. [Dochody Funduszu] 1. Koszty dziaáalnoĞci Funduszu wynikające z realizacji zadaĔ, o
których mowa w art. 98 i art. 99, są pokrywane z dochodów Funduszu.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, są uzyskiwane z nastĊpujących Ĩródeá:
1) wpáat zakáadów ubezpieczeĔ wykonujących dziaáalnoĞü w zakresie ubezpieczeĔ

obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2;
2) wpáat zakáadów ubezpieczeĔ prowadzących ubezpieczenia w dziale I zaáącznika do ustawy o
dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w przypadku ogáoszenia upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, oddalenia
wniosku o ogáoszenie upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, umorzenia postĊpowania upadáoĞciowego
lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakáadu ubezpieczeĔ wykonującego dziaáalnoĞü
ubezpieczeniową w tym zakresie;
3) wpáat zakáadów ubezpieczeĔ wykonujących dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w grupie obejmującej
ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 3 i 4, w przypadku ogáoszenia upadáoĞci
zakáadu ubezpieczeĔ, oddalenia wniosku o ogáoszenie upadáoĞci zakáadu ubezpieczeĔ, umorzenia
postĊpowania upadáoĞciowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakáadu ubezpieczeĔ
wykonującego dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w tym zakresie;
4) wpáywów z tytuáu opáat za niespeánienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczeĔ
obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2;
5) wpáywów z tytuáu roszczeĔ regresowych;
6) zwrotów zakáadu ubezpieczeĔ przejmującego portfel upadáego zakáadu ubezpieczeĔ, o których
mowa w art. 98 ust. 4;
7) wpáat uzyskanych z podziaáu masy upadáoĞci, o których mowa w art. 111 ust. 5;
8) zwrotów ĞwiadczeĔ, o których mowa w art. 114 ust. 4, wypáaconych przez Fundusz z umów
ubezpieczenia na Īycie i z umów ubezpieczeĔ obowiązkowych, o których mowa w art. 4;
9) przychodów z oprocentowania poĪyczek, o których mowa w art. 99 ust. 2;
10) przychodów z lokat Ğrodków Funduszu dokonywanych wedáug zasad okreĞlonych w ustawie o
dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej dla zakáadów ubezpieczeĔ.
3. Zakáady ubezpieczeĔ posiadające zezwolenie na wykonywanie dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w
grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, jak równieĪ
zagraniczne zakáady ubezpieczeĔ, dziaáające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z
przepisami prawa polskiego i posiadające zezwolenie na wykonywanie dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w
grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązane
wnieĞü skáadkĊ na rzecz Funduszu.
4. Fundusz przedstawia ministrowi wáaĞciwemu do spraw instytucji finansowych oraz organowi nadzoru
analizĊ stanu finansów Funduszu, na podstawie której jest okreĞlany procent skáadki, o której mowa w ust.
3, wnoszonej przez czáonków Funduszu na jego rzecz.
5. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Funduszu, po zasiĊgniĊciu opinii
organu nadzoru okreĞla, w drodze rozporządzenia, wysokoĞü procentu skáadki, o której mowa w ust. 3,
oraz terminy uiszczania tej skáadki, uwzglĊdniając w szczególnoĞci zagwarantowanie páynnoĞci finansowej
Funduszu oraz moĪliwoĞci udzielania przez Fundusz zwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w art. 99
ust. 1.
6. WysokoĞü skáadki wnoszonej przez zakáad ubezpieczeĔ na rzecz Funduszu jest wyliczana od skáadki
przypisanej brutto w ubezpieczeniach obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
Art. 118. [Skáadki z zagranicznych zakáadów] W przypadku zagranicznych zakáadów ubezpieczeĔ,
wysokoĞü skáadek wnoszonych do Funduszu zgodnie z przepisami niniejszego rozdziaáu wyliczana jest od
skáadki przypisanej brutto z tytuáu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem
dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 119. [Roczne sprawozdanie z dziaáalnoĞci] 1. Fundusz jest obowiązany, w terminie 4 miesiĊcy
od zakoĔczenia roku obrotowego, sporządziü roczne sprawozdanie z dziaáalnoĞci, które podlega badaniu
przez biegáego rewidenta.
2. Zgromadzenie Czáonków Funduszu zatwierdza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6
miesiĊcy od zakoĔczenia roku obrotowego.
3. Zatwierdzone przez Zgromadzenie Czáonków Funduszu sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1,
Fundusz przedstawia ministrowi wáaĞciwemu do spraw instytucji finansowych oraz organowi nadzoru.
4. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych okreĞla, w drodze rozporządzenia, szczegóáowe
warunki i tryb skáadania sprawozdaĔ, o których mowa w ust. 1 i w art. 98 ust. 5, w tym terminy ich
skáadania oraz niezbĊdne dane, jakie powinny zawieraü te sprawozdania, uwzglĊdniając w szczególnoĞci
zapewnienie prawidáowoĞci i przejrzystoĞci sporządzanych sprawozdaĔ.

Art. 119a.

[58]

(uchylony)

Rozdziaá 8. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Art. 120. [Status Biura] 1. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwane dalej "Biurem",
jest instytucją wykonującą zadania okreĞlone w ustawie.
2. Biuro ma osobowoĞü prawną. Siedzibą Biura jest miasto stoáeczne Warszawa.
Art. 121. [Czáonkowie Biura] 1. Czáonkami Biura są zakáady ubezpieczeĔ wykonujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dziaáalnoĞü ubezpieczeniową w grupie obejmującej ubezpieczenie
obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1.
2. Zakáady ubezpieczeĔ, o których mowa w ust. 1, stają siĊ czáonkami Biura z dniem uzyskania
zezwolenia na wykonywanie dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej wydanego przez organ nadzoru, z
zastrzeĪeniem ust. 3.
3. Zakáady ubezpieczeĔ z paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej, wykonujące dziaáalnoĞü
ubezpieczeniową za zezwoleniem wáaĞciwego organu paĔstwa, w którym mają siedzibĊ, stają siĊ
czáonkami Biura z dniem záoĪenia deklaracji czáonkowskiej.
4. PrzynaleĪnoĞü do Biura jest obowiązkowa.
Art. 122. [Zakres dziaáania Biura] 1. Przedmiotem dziaáalnoĞci Biura jest:
1) wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych waĪnych w innych paĔstwach;
2) zawieranie z zagranicznymi biurami narodowymi umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów
ubezpieczeniowych;
3) organizowanie likwidacji szkód lub bezpoĞrednia likwidacja szkód spowodowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych
zarejestrowanych za granicą posiadających waĪne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione
przez zagraniczne biura narodowe;
4) organizowanie likwidacji szkód lub bezpoĞrednia likwidacja szkód spowodowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych
zarejestrowanych w paĔstwach, o których mowa w art. 25 ust. 2;
5) okreĞlanie zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeĔ granicznych, a w szczególnoĞci
ustalanie wzorów tych dokumentów oraz ich ewidencjonowanie.
2. Biuro moĪe powierzaü zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wyáącznie czáonkom Biura.
Art. 123. [OdpowiedzialnoĞü Biura za szkody] [59] Biuro odpowiada za szkody bĊdące nastĊpstwem
wypadków, które wydarzyáy siĊ na terytorium:
1) Rzeczypospolitej Polskiej i powstaáy w związku z ruchem pojazdów mechanicznych,
zarejestrowanych w paĔstwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego
Porozumienia miĊdzy Biurami Narodowymi - Regulaminu WewnĊtrznego;
2) Rzeczypospolitej Polskiej i powstaáy w związku z ruchem pojazdów mechanicznych,
zarejestrowanych w paĔstwach, których biura narodowe podpisaáy z Biurem umowy o wzajemnym
uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i zaspokajaniu roszczeĔ, pod warunkiem istnienia
waĪnej Zielonej Karty wystawionej przez zagraniczne biuro narodowe;
3) paĔstw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia miĊdzy Biurami
Narodowymi - Regulaminu WewnĊtrznego i powstaáy w związku z ruchem pojazdów
mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pojazdów
mechanicznych, o których mowa w art. 24;
3a) paĔstw Unii Europejskiej i powstaáy w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, jeĪeli
zgodnie z art. 2 pkt 7a lit. c ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej paĔstwem czáonkowskim
umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska, a posiadacz pojazdu nie byá ubezpieczony
obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
4) paĔstw, których biura narodowe podpisaáy z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu
dokumentów ubezpieczeniowych i likwidacji szkód i powstaáy w związku z ruchem pojazdów
mechanicznych, pod warunkiem istnienia waĪnej Zielonej Karty wystawionej przez Biuro;

5) paĔstw, o których mowa w pkt 4, i na warunkach okreĞlonych w pkt 4, jeĪeli poszkodowanym
jest obywatel polski, a sprawca posiadaá Zieloną KartĊ wystawioną przez czáonka Biura, którego
upadáoĞü ogáoszono lub który ulegá likwidacji;
6) paĔstw, o których mowa w pkt 3, jeĪeli poszkodowanym jest obywatel polski, a sprawca zawará
umowĊ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z czáonkiem Biura, którego
upadáoĞü ogáoszono lub który ulegá likwidacji.

Art. 124. [UdostĊpnianie danych] 1. W przypadku szkód bĊdących nastĊpstwem wypadków, które
wydarzyáy siĊ na terytorium paĔstwa czáonkowskiego Unii Europejskiej lub na terytorium paĔstwa
trzeciego i powstaáych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w paĔstwach
czáonkowskich Unii Europejskiej, Biuro ustala i udostĊpnia dane:
1) zakáadu ubezpieczeĔ posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodĊ;
2) reprezentanta do spraw roszczeĔ ustanowionego przez zakáad ubezpieczeĔ, o którym mowa w
pkt 1;
3) identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia posiadacza pojazdu
mechanicznego, którym spowodowano szkodĊ;
4) osobowe posiadacza lub wáaĞciciela pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodĊ.
2. JeĪeli szkoda zostaáa spowodowana ruchem pojazdu mechanicznego, którego posiadacz, zgodnie z
prawem paĔstwa czáonkowskiego Unii Europejskiej, jest ustawowo zwolniony w kraju rejestracji z
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Biuro ustala i
udostĊpnia dane organu lub instytucji w paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej, odpowiedzialnej za
likwidacjĊ zaistniaáej szkody.
3.[60] Biuro ustala i udostĊpnia dane:
1) o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 - na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego;
2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 - na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego po
wykazaniu przez nich interesu prawnego w uzyskaniu tych danych.
4. UdostĊpnianie danych jest dokonywane nieodpáatnie i podlega ewidencjonowaniu.
Art. 125. [UdostĊpnianie danych] 1. W przypadku szkód bĊdących nastĊpstwem wypadków, które
wydarzyáy siĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i powstaáych w związku z ruchem pojazdów
mechanicznych Biuro ustala i udostĊpnia dane:
1) zakáadu ubezpieczeĔ posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodĊ,
2) identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia posiadacza pojazdu
mechanicznego, którym spowodowano szkodĊ,
3) reprezentanta do spraw roszczeĔ ustanowionego przez zakáad ubezpieczeĔ, o którym mowa w
pkt 1, w paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej, w którym poszkodowany lub uprawniony ma
miejsce zamieszkania lub siedzibĊ,
4) osobowe posiadacza lub wáaĞciciela pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodĊ,
5) identyfikujące podmioty, które na mocy ustawy lub umowy miĊdzynarodowej ratyfikowanej
przez Rzeczpospolitą Polską, są zwolnione z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz identyfikujące organ lub instytucjĊ odpowiedzialną za
wypáatĊ odszkodowaĔ za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych bĊdących w
posiadaniu tych podmiotów
- jeĪeli poszkodowanym jest osoba zamieszkaáa lub mająca siedzibĊ za granicą na terytorium paĔstwa
czáonkowskiego Unii Europejskiej, a szkoda powstaáa w związku z ruchem pojazdu mechanicznego
zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.[61] Biuro ustala i udostĊpnia dane:
1) o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5 - na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego;
2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 - na pisemny wniosek: a) poszkodowanego lub
uprawnionego, po wykazaniu przez nich interesu prawnego w uzyskaniu tych danych,
b) oĞrodka informacji z paĔstwa czáonkowskiego Unii Europejskiej, po wykazaniu interesu
prawnego poszkodowanego lub uprawnionego w uzyskaniu tych danych.

3. Biuro ustala dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, na wniosek oĞrodka informacji z paĔstwa
czáonkowskiego Unii Europejskiej i udostĊpnia je drogą elektroniczną.
4. [62] (uchylony)
5. UdostĊpnianie danych jest dokonywane nieodpáatnie i podlega ewidencjonowaniu.
Art. 126. [Zawiadomienie Biura o wypadku]
1.[63] Policja, w terminie 30 dni od zaistnienia
zdarzenia, przekazuje Biuru zawiadomienie o kaĪdym wypadku spowodowanym ruchem pojazdu
mechanicznego, bez wzglĊdu na paĔstwo jego rejestracji, w wyniku którego uczestniczące w nim osoby
zmaráy lub doznaáy obraĪeĔ ciaáa.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane dotyczące wszystkich uczestników wypadku, w
tym dane dotyczące numerów dowodów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i nazwĊ
zakáadu ubezpieczeĔ, w którym pojazdy mechaniczne byáy ubezpieczone, wskazanie sprawcy wypadku,
jak równieĪ informacjĊ o wystąpieniu o wszczĊcie postĊpowania karnego.
3.[64] Biuro przekazuje zakáadowi ubezpieczeĔ, z którym sprawca wypadku miaá zawartą umowĊ
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, informacje o wypadku, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie okreĞlonym w ust. 1 i 2.
4. Koszty druku zawiadomieĔ, jak i ich przesyáania ponosi Biuro.
Art. 127. [ħródáa danych] [65] Biuro ustala dane:
1) o których mowa w art. 124 ust. 1 i 2 - uzyskując je z oĞrodków informacji paĔstw czáonkowskich
Unii Europejskiej;
2) o których mowa w art. 125 ust. 1 pkt 1-4 - uzyskując je z rejestru, o którym mowa w art. 102 ust.
2, oraz uzyskując je z Funduszu gromadzącego dane, o których mowa w art. 103;
3) o których mowa w art. 125 ust. 1 pkt 5 - po uzyskaniu informacji z Funduszu.

Art. 128. [Organ odszkodowawczy] 1. W przypadku szkód, o których mowa w art. 80, Biuro peáni
funkcjĊ organu odszkodowawczego, który rozpatruje, z zastrzeĪeniem ust. 2, Īądania odszkodowawcze
zgáoszone przez poszkodowanych lub uprawnionych i wypáaca odszkodowanie, jeĪeli:
1) zakáad ubezpieczeĔ lub jego reprezentant do spraw roszczeĔ nie dopeánią obowiązku, o którym
mowa w art. 83 ust. 1 lub 2;
2) zakáad ubezpieczeĔ nie ustanowiá reprezentanta do spraw roszczeĔ zgodnie z art. 78 ust. 1,
chyba Īe poszkodowany lub uprawniony zgáosiá swoje Īądanie bezpoĞrednio do zakáadu
ubezpieczeĔ i otrzymaá odpowiedĨ okreĞloną w art. 83 ust. 1 lub 2;
3) zidentyfikowanie pojazdu mechanicznego jest niemoĪliwe;
4) w terminie 60 dni od dnia zdarzenia nie zostaá zidentyfikowany zakáad ubezpieczeĔ.
2. Biuro nie rozpatruje zgáoszonego Īądania odszkodowawczego, jeĪeli poszkodowany lub uprawniony
wytoczyá powództwo przeciwko zakáadowi ubezpieczeĔ.
Art. 129. [Informacja o zgáoszeniu Īądania] O zgáoszeniu Īądania odszkodowawczego Biuro
informuje niezwáocznie:
1) organ odszkodowawczy w paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej, gdzie jest ustanowiony
zakáad ubezpieczeĔ posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodĊ;
2) reprezentanta do spraw roszczeĔ lub zakáad ubezpieczeĔ posiadacza pojazdu mechanicznego,
którym spowodowano szkodĊ;
3) osobĊ, która spowodowaáa szkodĊ, jeĪeli zostaáa ustalona, oraz posiadacza pojazdu
mechanicznego.

Art. 130.
[Ustalenie odpowiedzialnoĞci]
1. Biuro podejmuje czynnoĞci w celu ustalenia
odpowiedzialnoĞci za spowodowanie szkody i wysokoĞci odszkodowania w terminie 60 dni od dnia
otrzymania Īądania odszkodowawczego.
2. Biuro odstĊpuje od czynnoĞci okreĞlonych w ust. 1, jeĪeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, zakáad
ubezpieczeĔ lub jego reprezentant do spraw roszczeĔ udzieli poszkodowanemu lub uprawnionemu

odpowiedzi na zgáoszone do Biura Īądanie odszkodowawcze.
3. Biuro wypáaca odszkodowanie lub jego bezsporną czĊĞü nie wczeĞniej niĪ po upáywie 60 dni od dnia
otrzymania Īądania odszkodowawczego.
Art. 131. [OstatecznoĞü decyzji Biura] Decyzja Biura dziaáającego jako organ odszkodowawczy jest
ostateczna. Poszkodowanemu lub uprawnionemu przysáuguje prawo dochodzenia roszczeĔ na drodze
postĊpowania cywilnego przeciwko zakáadowi ubezpieczeĔ posiadacza pojazdu mechanicznego, którym
spowodowano szkodĊ.
Art. 132. [Zwrot odszkodowania i innych kosztów] Po wypáacie odszkodowania w przypadkach, o
których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, Biuro wystĊpuje do organu odszkodowawczego w paĔstwie
czáonkowskim Unii Europejskiej, gdzie jest ustanowiony zakáad ubezpieczeĔ posiadacza pojazdu
mechanicznego, którym spowodowano szkodĊ, o zwrot wypáaconego odszkodowania, ĞwiadczeĔ i innych
poniesionych kosztów.
Art. 133.
[Zwrot na rzecz obcego organu odszkodowawczego]
1. JeĪeli do wypáaty
odszkodowania jest obowiązany zakáad ubezpieczeĔ mający siedzibĊ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a odszkodowanie wypáaciá organ odszkodowawczy paĔstwa czáonkowskiego Unii Europejskiej,
Biuro jest obowiązane do zwrotu na rzecz tego organu odszkodowawczego wypáaconego odszkodowania,
ĞwiadczeĔ i innych poniesionych kosztów.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zakáad ubezpieczeĔ posiadacza pojazdu mechanicznego,
którym spowodowano szkodĊ, jest obowiązany do zwrotu kwoty wypáaconej przez Biuro.
Art. 134. [Przypadki uzasadniające zwrot] Biuro wystĊpuje o zwrot wypáaconego odszkodowania lub
Ğwiadczenia oraz poniesionych kosztów w przypadkach, o których mowa w art. 128 ust. 1:
1) pkt 3 - do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego ustanowionego w paĔstwie
czáonkowskim Unii Europejskiej, gdzie miaáo miejsce zdarzenie;
2) pkt 4 - do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego ustanowionego w paĔstwie
czáonkowskim Unii Europejskiej, gdzie jest zarejestrowany pojazd mechaniczny, którym
spowodowano szkodĊ;
3) pkt 3 lub 4 - gdy szkodĊ spowodowano pojazdem mechanicznym zarejestrowanym w paĔstwie
trzecim, do funduszu gwarancyjnego ustanowionego w paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej,
gdzie miaáo miejsce zdarzenie.
Art. 135. [Likwidacja szkód; suma gwarancyjna] [66] 1. Likwidacja szkód w przypadkach, o których
mowa w art. 123 pkt 1, 2, 5 i 6, nastĊpuje na zasadach okreĞlonych w art. 14 ust. 1-3 oraz przepisach
rozdziaáu 2.
2. Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 123 pkt 3, 3a i 4, nastĊpuje zgodnie z
przepisami prawa wáaĞciwego dla miejsca zdarzenia, z uwzglĊdnieniem ust. 3.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 123 pkt 3, 3a i 4, suma gwarancyjna nie moĪe byü niĪsza niĪ
okreĞlona w umowie ubezpieczenia, ale nie niĪsza niĪ obowiązująca w paĔstwie, na terytorium którego
miaáo miejsce zdarzenie.
Art. 136. [Termin na wypáatĊ odszkodowania] [67] 1.[68] Biuro, z uwzglĊdnieniem postanowieĔ art. 14
ust. 1-3, jest obowiązane wypáaciü odszkodowanie:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 123 pkt 1, w terminie 30 dni od dnia ustalenia paĔstwa, w
którym pojazd sprawcy jest zarejestrowany;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 123 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia ustalenia waĪnoĞci
umowy ubezpieczenia sprawcy szkody.
1a.[69] W przypadku niedopeánienia obowiązków, o których mowa w ust. 1, minister wáaĞciwy do spraw
instytucji finansowych moĪe, w drodze decyzji, naáoĪyü na Biuro karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci
piĊciokrotnoĞci przeciĊtnego miesiĊcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiĊbiorstw, ogáoszonego
przez Prezesa Gáównego UrzĊdu Statystycznego za rok poprzedzający naáoĪenie kary.
1b.[70] Wpáywy z tytuáu kar pieniĊĪnych, o których mowa w ust. 1a, stanowią dochód budĪetu paĔstwa.

2. JeĪeli w terminie 90 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, Biuro nie ustali paĔstwa,
w którym pojazd sprawcy szkody jest zarejestrowany, lub waĪnoĞci umowy ubezpieczenia sprawcy
szkody, o których mowa w ust. 1, wáaĞciwym do wypáaty odszkodowania, na zasadach okreĞlonych
przepisami rozdziaáu 7, jest Fundusz, z tym Īe nie wyklucza to roszczenia Funduszu do Biura o zwrot
wypáaconego odszkodowania z chwilą póĨniejszego ustalenia paĔstwa lub waĪnoĞci umowy
ubezpieczenia sprawcy.
Art. 137. [Zwrot wypáaconego odszkodowania] 1. Biuro z dniem wypáacenia odszkodowania za
jednego ze swoich czáonków dochodzi od niego zwrotu wypáaconego odszkodowania.
2. Sprawca szkody powstaáej w warunkach, o których mowa w art. 123 pkt 3, i posiadacz pojazdu
mechanicznego, który nie dopeániá obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, a szkoda
powstaáa w związku z ruchem tego pojazdu, są obowiązani do zwrotu Biuru wypáaconego odszkodowania.
Art. 138. [Skáadki czáonkowskie] 1. Koszty dziaáalnoĞci Biura są pokrywane ze skáadek czáonków
Biura.
2. WysokoĞü skáadki wnoszonej przez czáonków Biura na rzecz Biura jest ustalana przez Walne
Zgromadzenie Czáonków i wyliczana od skáadki przypisanej brutto z ubezpieczenia, o którym mowa w art.
4 pkt 1.
3. WysokoĞü skáadki wnoszonej przez zagraniczny zakáad ubezpieczeĔ jest wyliczana od skáadki
przypisanej brutto w ubezpieczeniu, o którym mowa w art. 4 pkt 1, z dziaáalnoĞci wykonywanej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 139.
1)
2)
3)

[Organy Biura] 1. Organami Biura są:
Walne Zgromadzenie Czáonków Biura;
Rada Biura;
Zarząd Biura.

2. Szczegóáowe zasady i tryb wnoszenia skáadek, o których mowa w art. 138, zadania, organizacjĊ i
zasady dziaáania Biura oraz zasady gospodarki finansowej Biura okreĞla statut uchwalany przez Walne
Zgromadzenie Czáonków Biura.
3.[71] Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiĊgniĊciu opinii organu nadzoru,
zatwierdza, w drodze decyzji, statut Biura i jego zmiany, w oparciu o kryterium zgodnoĞci z prawem oraz
zgodnoĞci z zadaniami ustawowymi wykonywanymi przez Biuro.
4.[72] Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych ogáasza statut Biura i jego zmiany w Dzienniku
UrzĊdowym Ministra Finansów.
Art. 140. [Roczne sprawozdanie z dziaáalnoĞci] 1. Biuro jest obowiązane, w terminie 4 miesiĊcy od
zakoĔczenia roku obrotowego, sporządziü roczne sprawozdanie z dziaáalnoĞci, które podlega badaniu
przez biegáego rewidenta.
2. Walne Zgromadzenie Czáonków Biura zatwierdza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6
miesiĊcy od zakoĔczenia roku obrotowego.
3. Zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Czáonków Biura sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1,
Biuro przedstawia ministrowi wáaĞciwemu do spraw instytucji finansowych oraz organowi nadzoru.
4. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych okreĞla, w drodze rozporządzenia, szczegóáowe
warunki i tryb skáadania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, w tym termin jego záoĪenia oraz
niezbĊdne dane, jakie powinno zawieraü, uwzglĊdniając w szczególnoĞci zapewnienie prawidáowoĞci i
przejrzystoĞci sporządzanych sprawozdaĔ.

Rozdziaá 9. Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 141. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058,
Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271) art. 8b otrzymuje brzmienie:
,, Art. 8b. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoĞci,
po zasiĊgniĊciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze
rozporządzenia, szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 8a, termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w szczególnoĞci pod

uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ",
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 wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoĞci, po zasiĊgniĊciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Polskiej Izby UbezpieczeĔ,
okreĞli, w drodze rozporządzenia, szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
art. 227, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w
szczególnoĞci pod uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".
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 wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoĞci, po zasiĊgniĊciu opinii Krajowej Rady Notarialnej oraz Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli,
w drodze rozporządzenia, szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 19a,
termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w szczególnoĞci
pod uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".
Art. 144. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakáadach 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, 1383i 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:
,, 8. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw
zdrowia, po zasiĊgniĊciu opinii samorządów zawodów medycznych oraz Polskiej Izby UbezpieczeĔ,
okreĞli, w drodze rozporządzenia, szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
ust. 6, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w
szczególnoĞci pod uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".
Art. 145. W ustawie z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z
2003 r. Nr 60, poz. 535) po art. 80 dodaje siĊ art. 80a w brzmieniu:
,, Art. 80a.
1. Podmioty uprawnione do wykonywania dziaáalnoĞci usáugowej w zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych, o których mowa w art. 11 ust. 3, są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoĞci cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną dziaáalnoĞcią.
2. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiĊgniĊciu opinii Polskiej Izby UbezpieczeĔ,
okreĞli, w drodze rozporządzenia, szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w
szczególnoĞci pod uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".
Art. 146. W ustawie z dnia 13 paĨdziernika 1994 r. o biegáych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z
2001 r. Nr 31, poz. 359 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2052) w art. 12 dodaje siĊ ust. 4 w brzmieniu:
,, 4. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiĊgniĊciu opinii Krajowej Izby Biegáych
Rewidentów oraz Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze rozporządzenia, szczegóáowy zakres
ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz
minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w szczególnoĞci pod uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz
zakres realizowanych zadaĔ. ".
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 wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiĊgniĊciu opinii Krajowej Rady
Doradców Podatkowych oraz Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze rozporządzenia, szczegóáowy
zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 44, termin powstania obowiązku

ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w szczególnoĞci pod uwagĊ specyfikĊ
wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".
Art. 148. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1) w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i
nalepka kontrolna są wydawane za opáatą oraz po uiszczeniu opáaty ewidencyjnej. OpáatĊ oraz
opáatĊ ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji. ";
2) w art. 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,, 3. KartĊ pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niĪ okreĞlony w ust. 1, wydaje, za opáatą i
po uiszczeniu opáaty ewidencyjnej, wáaĞciwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej
rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ";
3) w art. 80b: a) w ust. 1 w pkt 1 dodaje siĊ lit. j w brzmieniu: ,, j)
informacjĊ o dodatkowym badaniu technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 8
pkt 4, przeprowadzonym po naprawie wynikającej ze zdarzenia powodującego
odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ z tytuáu zawartej umowy ubezpieczenia
okreĞlonego w grupie 3 dziaáu II zaáącznika do ustawy o dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej; ",
b) dodaje siĊ ust. 1a w brzmieniu:
,, 1a. W ewidencji gromadzi siĊ takĪe dane i informacje wymagane do dopuszczenia
pojazdu do ruchu oraz informacje o wydawanych dokumentach i oznaczeniach
pojazdu: 1) dane o pojeĨdzie podlegającym rejestracji: black a)
przeznaczenie,
black b) pojemnoĞü i moc silnika,
black c) dopuszczalna masa caákowita,
black d) dopuszczalna áadownoĞü,
black e) liczba osi,
black f) najwiĊkszy dopuszczalny nacisk osi,
black g) dopuszczalna masa caákowita ciągniĊtej przyczepy,
black h) liczba miejsc,
black i) data pierwszej rejestracji za granicą,
black j) poprzedni numer rejestracyjny i nazwa organu, który dokonaá rejestracji;
2) informacje o: black a) dowodzie rejestracyjnym - seria, numer oraz data
wydania wtórnika,
black b) pozwoleniu czasowym - data waĪnoĞci, data przedáuĪenia waĪnoĞci, cel
wydania, seria, numer oraz data wydania wtórnika,
black c) karcie pojazdu - seria, numer oraz data wydania wtórnika,
black d) nalepce kontrolnej - data wydania wtórnika,
black e) znakach legalizacyjnych - seria, numer oraz data wydania wtórnika,
black f) nalepce na tablice tymczasowe - data wydania wtórnika,
black g) wyrejestrowaniu pojazdu - data i przyczyna wyrejestrowania,
black h) zbyciu pojazdu - dane nowego wáaĞciciela pojazdu;
3) inne dane i informacje stanowiące treĞü adnotacji urzĊdowych zamieszczanych
w dokumentach pojazdu zgodnie z ustawą oraz z odrĊbnymi przepisami;
4) identyfikator osoby dokonującej 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 wáaĞciwy w sprawach rejestracji
pojazdów, niezwáocznie po zarejestrowaniu pojazdu, oraz - w przypadkach, o
których mowa w pkt 1 lit. h i lit. j - takĪe stacja kontroli pojazdów, która wykonaáa

badanie techniczne pojazdu, niezwáocznie po jego wykonaniu;
2) wymienione w ust. 1 pkt 6: black a) w lit. a - organ wáaĞciwy w sprawach
rejestracji pojazdów, niezwáocznie po dokonaniu zmiany danych w dowodzie
rejestracyjnym,
black b) w lit. b - wáaĞciwa jednostka organizacyjna Policji, niezwáocznie po
wystąpieniu tych zdarzeĔ,
black c) w lit. c - organ wáaĞciwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwáocznie
po dokonaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeĔ,
black d) w lit. d - wáaĞciwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu
Drogowego lub ĩandarmerii Wojskowej albo stacja kontroli pojazdów,
niezwáocznie po dokonaniu tych czynnoĞci;
3) wymienione w ust. 1 pkt 7 - oĞrodek informacji okreĞlony przepisami ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz.U. Nr 124, poz. 1152), niezwáocznie po ich zaewidencjonowaniu;
4) wymienione w ust. 1a - organ wáaĞciwy w sprawach rejestracji pojazdów,
niezwáocznie po ich uzyskaniu.
";
4) w art. 80c w ust. 1 po pkt 9 dodaje siĊ pkt 9a w brzmieniu: ,, 9a) Polskiemu Biuru
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; ";
5) w art. 80d: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2. Opáaty pobrane za udostĊpnienie danych lub informacji z ewidencji stanowią przychód
Ğrodka specjalnego bĊdącego w dyspozycji ministra wáaĞciwego do spraw administracji
publicznej i są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem,
rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji
kierowców. ",
b) dodaje siĊ ust. 3-5 w brzmieniu:
,, 3. Opáata 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 opáata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, stanowi przychód Ğrodka specjalnego, o którym
mowa w ust. 2, i jest przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z
utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej
ewidencji kierowców. WysokoĞü kaĪdej opáaty 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 moĪe przekroczyü
równowartoĞci w záotych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu Ğredniego
ogáoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4.
4. Minister wáaĞciwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem
wáaĞciwym do spraw transportu oraz ministrem wáaĞciwym do spraw instytucji
finansowych, okreĞli, w drodze rozporządzenia: 1) wysokoĞü opáaty
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 opáaty
ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania;
3) szczegóáowe zasady gospodarki finansowej Ğrodka specjalnego, o którym
mowa w ust. 2 i 3 oraz w art. 100d ust. 2.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, naleĪy uwzglĊdniü w szczególnoĞci:
1) przypadki uiszczania opáaty ewidencyjnej;
2) zróĪnicowaną wysokoĞü opáaty w zaleĪnoĞci od rodzaju czynnoĞci, której
dokonanie jest uzaleĪnione od jej uiszczenia;
3) koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej

ewidencji kierowców;
4) terminy przekazywania i rozliczania opáaty ewidencyjnej przez organy i
podmioty zobowiązane do jej pobierania;
5) obowiązki w zakresie sporządzania planów finansowych obejmujących
przychody i wydatki Ğrodka specjalnego.
";
6) w art. 81 w ust. 8 dodaje siĊ pkt 4 w brzmieniu: ,, 4) w którym zostaáa dokonana
naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ
z tytuáu zawartej umowy ubezpieczenia okreĞlonego w grupie 3 i 10 dziaáu II zaáącznika
do ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej na kwotĊ przekraczającą 2 000 zá. ";
7) w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2. JeĪeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu
rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po
uiszczeniu przez wáaĞciciela pojazdu opáaty ewidencyjnej. ";
8) w art. 83 w ust. 6 po wyrazach ,,o których mowa w ust. 2" dodaje siĊ wyrazy ,,i art. 82 ust. 2";
9) w art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opáatą oraz po
uiszczeniu opáaty ewidencyjnej, starosta wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej siĊ, a w uzasadnionych przypadkach - wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce czasowego
pobytu, z zastrzeĪeniem ust. 2. ";
10) w art. 100d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2. Opáaty pobrane za udostĊpnianie danych z ewidencji stanowią przychód Ğrodka specjalnego
bĊdącego w dyspozycji ministra wáaĞciwego do spraw administracji publicznej, o którym mowa w
art. 80d ust. 2 i 3, i są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem,
rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. ";
11) w art. 150 w ust. 1 dodaje siĊ zdanie drugie w brzmieniu: ,, Osoba uprawniona dokonująca
wymiany jest obowiązana do uiszczenia opáaty ewidencyjnej. "

Art. 149.
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(uchylony)

Art. 150. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeĔstwie 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 wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw
kultury fizycznej i sportu, po zasiĊgniĊciu opinii Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze
rozporządzenia, szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w szczególnoĞci pod
uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".
Art. 151. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, 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 obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej za szkody,
które mogą zostaü wyrządzone w związku z jego dziaáalnoĞcią egzekucyjną, a w przypadku gdy komornik
zatrudnia pracowników, równieĪ do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej za
szkody, które mogą zostaü wyrządzone dziaáaniem jego pracowników w związku z postĊpowaniem
egzekucyjnym.
2. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoĞci, po
zasiĊgniĊciu opinii Krajowej Rady Komorniczej oraz Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze
rozporządzenia, szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w szczególnoĞci pod
uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".

Art. 152. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usáugach turystycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.
578) w art. 10:
1) w ust. 2 uchyla siĊ pkt 2;
2) dodaje siĊ ust. 3 w brzmieniu:
,, 3. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do
spraw turystyki, po zasiĊgniĊciu opinii Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze
rozporządzenia, szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 lit. b), termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną,
biorąc w szczególnoĞci pod uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych
zadaĔ. ".

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 siĊ nastĊpujące zmiany:
1) w art. 103: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1. Osoba eksploatująca jest obowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoĞci cywilnej za wyrządzoną szkodĊ jądrową. JeĪeli wypadek jądrowy,
oprócz szkody w mieniu lub Ğrodowisku, wyrządziá równieĪ szkodĊ na osobie, 10% sumy
gwarancyjnej ubezpieczenia przeznacza siĊ na zabezpieczenie roszczeĔ z tytuáu szkody
jądrowej na osobie. ",
b) w ust. 2: - wyrazy ,,kwoty zabezpieczenia przeznaczonego" zastĊpuje siĊ
wyrazami ,,sumy gwarancyjnej przeznaczonej",
- wyrazy ,,pozostaáa czĊĞü zabezpieczenia" zastĊpuje siĊ wyrazami ,,pozostaáa
czĊĞü sumy gwarancyjnej",
c) w ust. 3 wyrazy ,,z zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1 i 2" zastĊpuje
siĊ wyrazami ,,przez zakáad ubezpieczeĔ z tytuáu zawartej umowy ubezpieczenia, o
którym mowa w ust. 1",
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,, 4. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiĊgniĊciu opinii PaĔstwowej
Agencji Atomistyki oraz Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze rozporządzenia,
szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ ubezpieczenia, biorąc w
szczególnoĞci pod uwagĊ poszczególne typy obiektów jądrowych, o których mowa w art.
34. ";
2) w art. 104: a) w ust. 1 wyrazy ,,osoby dającej finansowe zabezpieczenie
odpowiedzialnoĞci osoby eksploatującej" zastĊpuje siĊ wyrazami ,,zakáadu ubezpieczeĔ",
b) w ust. 2 wyrazy ,,osoba dająca zabezpieczenie" zastĊpuje siĊ wyrazami ,,zakáad
ubezpieczeĔ".

Art. 154. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inĪynierów
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 wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasiĊgniĊciu opinii Polskiej Izby UbezpieczeĔ,
okreĞli, w drodze rozporządzenia, szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
ust. 2, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w
szczególnoĞci pod uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".
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 wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw

gospodarki, po zasiĊgniĊciu opinii Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze rozporządzenia,
szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania
obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w szczególnoĞci pod uwagĊ
specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".
Art. 156. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usáugach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz.
110 i Nr 238, poz. 2021) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2. Minister wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw
wewnĊtrznych, po zasiĊgniĊciu opinii Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze rozporządzenia,
szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania
obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w szczególnoĞci pod uwagĊ
specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".
Art. 157. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o PaĔstwowym 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 wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw
zdrowia, po zasiĊgniĊciu opinii samorządów zawodów medycznych oraz Polskiej Izby UbezpieczeĔ,
okreĞli, w drodze rozporządzenia, szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
ust. 2, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w
szczególnoĞci pod uwagĊ specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".
Art. 158. W ustawie z dnia 18 wrzeĞnia 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 wáaĞciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw
gospodarki, po zasiĊgniĊciu opinii Polskiej Izby UbezpieczeĔ, okreĞli, w drodze rozporządzenia,
szczegóáowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, termin powstania
obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumĊ gwarancyjną, biorąc w szczególnoĞci pod uwagĊ
specyfikĊ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaĔ. ".

Rozdziaá 10. Przepisy przejĞciowe i koĔcowe
Art. 159. [Sprawy w toku]
1. PostĊpowania dotyczące roszczeĔ odszkodowawczych wszczĊte i
niezakoĔczone przed dniem wejĞcia w Īycie ustawy toczą siĊ wedáug przepisów dotychczasowych.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio do postĊpowaĔ dotyczących roszczeĔ Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego.
3. W sprawach roszczeĔ Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytuáu opáat za niespeánienie
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego przepisy ustawy mają zastosowanie do
zdarzeĔ zaistniaáych po dniu wejĞcia ustawy w Īycie.
Art. 160. [Przeksztaácenia z mocy prawa] 1. Dziaáające na podstawie dotychczasowych przepisów
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro UbezpieczeĔ Komunikacyjnych stają siĊ z
mocy prawa Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym i Polskim Biurem Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy.
2. Pracownicy dziaáających na podstawie dotychczasowych przepisów Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura UbezpieczeĔ Komunikacyjnych stają siĊ z mocy prawa
pracownikami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy.
Art. 161. [Przepisy wykonawcze]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie
upowaĪnieĔ ustawowych zmienianych w art. 141-158 zachowują moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych, nie dáuĪej jednak niĪ przez 12 miesiĊcy od dnia wejĞcia ustawy w Īycie.
Art. 162. [Stosowanie od dnia wejĞcia do UE] Przepisy art. 3 ust. 2, rozdziaáu 5, art. 122 ust. 1 pkt 4
oraz art. 128-134 stosuje siĊ od dnia uzyskania czáonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej.

Art. 163. [WejĞcie w Īycie] Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem:
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 dotyczącym art. 123 pkt 3 oraz art. 137 ust. 2, które wchodzą w Īycie z dniem 1 lipca
2004 r., jednak nie póĨniej niĪ z dniem uzyskania czáonkostwa 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 Īycie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie póĨniej niĪ z dniem uzyskania
czáonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

OdnoĞnik 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroĪenia nastĊpujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/49/EWG z dnia 18 lipca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszących siĊ do ubezpieczeĔ bezpoĞrednich innych niĪ
ubezpieczenia na Īycie oraz zmieniająca dyrektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG (trzecia
dyrektywa w sprawie ubezpieczeĔ innych niĪ ubezpieczenia na Īycie) (Dz.Urz. WE L 228 z
11.08.1992),
2) dyrektywy 2000/26/WE z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbliĪenia ustawodawstw paĔstw
czáonkowskich odnoszących siĊ do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoĞci cywilnej za
szkody powstaáe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniającej dyrektywy
73/239/EWG i 88/357/EWG (czwarta dyrektywa w sprawie ubezpieczeĔ komunikacyjnych)
(Dz.Urz. WE L 181 z 20.07.2000).
Dane dotyczące ogáoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską czáonkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogáoszenia tych aktów w Dzienniku UrzĊdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

