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3) opiniowanie kandydatów na sędziów. Sądu Najwyż
szego, 

") opiniowanie wniosków Pierwszego. Prezesa o odwo
lanie sędziego Sądu Najwyższego, 

5) opiniowanie kandydatów na stanowiska. ~ierownicze 
w izbach i biurach Sądu Najwyższego, 

6) ,piniowanie podziału izb na wydziały, a Biura Orzecz-
. nictwa na działy, . 

7) opmlOwanie projektu statutu organizac;yjnego ' i re-
gulaminu Sądu Najw-yższego oraz zarządzenia Pierw
szego Prezesa w sprawie orgaI:\izacji i zakresu dzia
lania sekretariatów sądowych oraz innych jednostek 
administracji w Sądzie Najwyższym, 

8) omawianie projektów Informacji składanych Sejmowi 
i Radzie Państwa, 

9) wypowiadanie się na wniosek Pierwszego Prezesa 
i prezesów Sądu Najwyższego oraz z inicjatywy włas
nej w innych kwestiach dotyczących Sądu Najwyż
szego. 

Rozdział 8 

Przepisy IZczególne, zmiany w przepisach obowiązujących 
oraz przepisy przejściowe i końcowe. ' 

Art. 74. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do 
Pierwszego Prezesa, prezęsów i sędziów Sądu Najwyż
szego powołanych na czas kadencji [982-1987. 

Art. 75. W sprawach nie uregulowanych mmeJszą 

ustawą do Sądu Najwyższego oraz do sędziów tego Sądu 
stosuje się odpowiednio. przepisy ustawy o ustroju sądów 
powszechnych, a w sprawach nie uregulowan'ych w tej 
ustawie - przepisy ustawy o pracownikach urzędów pań- . 
Slw r;wych. 

Art. 76.1. Do organizacji oraz do zakresu i trybu 
dzi aJan ia Izby Wojskowej Sądu Najwyższego oraz do sę-

dziów tej izby stosuje się odpowiednie przepisy o ustroju 
sądów wojskowych, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami 
niniejszej ustawy. 

2. W sprawach określonych wart. 38 ust. 1 pkt 5, 
art. 44; art. 48, art. 50, art. 51 ust. 2-5 i art. 52 do sę

dziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej mają zastoso
wanie przepisy o służbie żołnielzy zawodowych oraz inne 
przepisy wojskowe • 

Art. 77. W Kodeksie postępowania cywilnego wpro
wadza się następujące zmiany : 

l) wart. 48 dodaje- się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia 
objętego skargą o wznowienie lub zaskarżonego 
w trybie rewizji nadzwyczajnej, nie może orze
kać co do tej skargi lub tej rewizji.", 

2) w art. 420 dodaje \się § 3 i § '4 W brzmieniu: 

,,§ 3. Rozpoznawanie rewizji nadzwyczajn'ych od orze
czeń Sądu Najwyższego następuje w składzie 

siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. 

§ 4. Rozpoznawanie rewiżji nadzwyczajnych od orze
. czeń Naczelnego Sądu . Administracyjnego na
stępuje w składzie pięciu sędziów Sądu Naj- ~ 
wyższego". 

Art. 78. 1. Traci moc ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. 
o Sądzie Najwyższym (Dz, U. Nr 11, poz. 54, z . 1972 r. 
Nr 23, poz. 166, z 1974 r. Nr 39, poz. 231, z 1980 r. Nr ł, 
poz. 8 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187). 

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych prze
wid~ianych w ustawie zachowują- moc odpowiednie prze~ 

pisy wylwnawczei wydane na podstawie ustawy wymie
nionej w ust. 1, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustaw/l. 

Art. 79. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jahłoń.skI 
Sekretarz' Rady Panstwa: J. Szy~urlek 
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USTAWA 

z dnia 20 września 1984 r. 

o ubezpieczeniach majątkowych t osobowych. 

P mnział 

Przepisy ogólne. 

Art . t. Ustawa określa zasady ubezpieczenia majątko
weg o i osobowego oraz zasady tworzenia, organizacji 
i dz ia łania zakladów ubezpieczel'!,. 

Art. 2. 1: W ubezpieczeniu majątkowym zakład ubez
pieczeń udziela ochrony os-óbom ,fizycznym, prawnym oraz 
inn ym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym oso
bowości prawnej przed skutkami zdarzeń losowych w 
ubezpieczonym mieniu ' oraz z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej. 

2. W ubezpieczeniu 'osobowym zakład ubezpieczeń 
udziela ochrony osobom fizycznym w razie zajścia okre
~Ionych zrlarzel'l losowych dotyczących życia, zdrowia lub 
zdolności do pracy . 

Art. 3. 1. Ubezpieczenie powstaje z mocy ustawy 
(ubezpieczenie ustawowe) lub na podstawie umowy (ubez
pieczenie umowne). 

2, Rada Ministrów, w drodze rozporzadzenia, może 
nałożyć na jednostki gospodarki uspołecznionejobowią

zek zawierania umów ubezpieczenia w określonych ro
dzajach ubezpieczeń, w szczególności umów, w któryc~ 

składka lub odszkodowanie albo świadczenie są ustalane 
w walutach obcych. 

Art. 4. Ubezpieczenia są realizowane ze scentralizo
w~mych środków tworzonych ze składek ubezpieczenio
wych. a przeznaczonych na: 

1) wypłatę odszkodowań -i świadczeń, 

2) pokrywanie kosztów dzi ~ła lności prewencyjnej. 

3) pokrywanie kosztów -działalności ubezpieczeniowej. 

· 1 
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Art. 5. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nie 
może być wyższe od poniesionej s2kody, chyba że ustawa 
lub' umowa .stanowią inaczej. 

Rozdział 2 

Ubezyleczenla ustawowe. 

Art. 6. 1. Z mocy ustawy ubezpieczeniu podlegają: 

1) budynki - od ognia, huraganu, powodzi i innych 
zdarzeń losowych. 

2) mienie ruchome zyviązane z prowadzeniem gospodar
stwa rolnego. jak również mien.ie ruchome posiad.a
czy budynków na działkach o powierzchni do 0.5 ha -
od ognia. huraganu. powodzi i innych zdarzeń . Ioso
wych, 

3) uprawy zbóż oraz roślin okopowych i pastewnych -
od gradobicia, ognia, powodzi i zalania wskutek nad
miernych opadów atmosferycznych, 

'. 4) konie i bydło w wieku przydatności produkcyjnej 
oraz trzoda' chlewna, z wyjątkiem prosiąt - od padnię-. 

cia i uboju . z konieczności. 
5) odpowiedzialność cy\'i ilna rolników za szkody . po

wstałe w związku z prowadzeniem indywidualnego 
gospodarstwa rolnego oraz za szkody wyrządzo'ne w 
życiu prywatnym. , 

6) odpowiedzialność cywilna - posiadaczy pojazdów me
chanicznych 'za szkody powstałe w związku. z ruchem 
tych ' pojazdów. 

I 
7) następstwa nieszczęśli wych wypadków powstałe u 

osób fizycznych w związku z ruchem pojazdów me
chanicznych, 

B) pojazdy mechaniczne - od uszkodzenia, zniszczenia 
i utraty (autocasco). chyba że pojazd zostanie wyłą
czony z ubezpieczenia w trybie określonym w rozpo
:ządzeniu Rady Ministrów. o którym mowa wart. 7, 

9) ' środki trwałe przedsiębiorstw państwowych - od. 
ognia. huraganu. powodzi i innych zdarzeń losowych. 

2. Wojewódzkie rady narodowe mogą rozszerzyć usta
wowe ubezpieczenia na konie i bydło inne niż określone 

w ust. 1 pkt 1 oraz na prosięta, jak również rozszerzyć 
. zakres zdarzeń objętych ubezpieczeniem. w szczególności 

na ko~zty leczenia. Wprowadzenie w życie tych ubezpie
czeń powinno przypadać na początek roku kalendarzowe
go. a ich ogłoszenie - na :r miesiące Pi'zed upływem roku 
poprzedzającego. 

Art. 7. Rada Ministrów, w drodze · rozporządzenia, 
określa w sposób szczegółowy grupy osób. rodzaje mienia, 
zakres ' zdarzen losowych objętych ubezpieczeniem, postę
powanie w razie · wypadku. zasady ustalania szkód i wy
,sok ości . odszkodowań oraz sposób ich wypłaty. jak rów
nież zakres obowiązków wynikających ze stosunku .ubez
pieczenia._ 

Art. 8. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, 
ustala taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe oraz za
sady ich opłacania . 

Art. ' 9 . . 1. Do składek za ubezpieczenia ustawowe 
stosuje się odpowiednio przepisy o zobowiązaniach po
datkowych. 

• 2 . . Zakład ubezpieczeń z należnego odszkodowania 
lub świadczenia może potrącić nie uiszczoną składkę wraz 
z odsetkami za zwłokę. . 

Art. 10. W sprawach nie ur.egulowanych ustawą 

do ubezpieczeń ustawow ych stosuje się odpowiednio prze
pisy Kodeksu C;ywilnego. 

Rozdział 3 

Ubezpieczenia umowne. 

Art. lI. Um owntf" ubezpieczenia majątkowe i osobo
we są prowadzone na wa.runkach ustalonych W umowie 
z ubezpieczającym. zawartej na podstawie przepisów Ko
deksu cywilnego, z uwzglęcnieniem zasad określonych w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia i taryfie składek, a w ' 
odniesieniu d9 ubezpieczeń mors,kich - na podslawLe prze
pisów Kodeksu morskiego. 

Art. 12. 1. W ogólnych warunkach ubezpieczenia 
określa się w szczególności przedmiot i zakres ubezpie
czenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia. zakres 
i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeńi 
prawa i obowiązki stron. sposób ustalania szkód oraz wy
płaty odszkodowań lub świadczeń. 

2. Ogólne warnnk~ nie mogą być sprzeczne z bez
względnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrze
żeni em art. 807 § 1 Kodeksu cywilpego. 

3. Ogólne w ,. "unki i ta ryfy składek ubezpieczeń 
umownych ustala zakład ubezpieczeń. Ogólne warunki 
i taryfy składek ubezpieczeń umownych - prowadzonych ' 
przez państwowe zakłady ubezpieczeń, po zatwierdzeniu 
przez radę ubezpieczeniową, podlegają opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
"Monitor Polski". 

. Art. 13. W umowie ubezpieczenia mogą być wpro
wadzone postilnowienia dodatkowe lub odmienne- od usta
lonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. z tym· ż. 
przepis art. 12 ust'. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 14. W ubezpieczeniach. w których składka, od
szkodowanie. lub świadczenie są ustalane w -walutach 
obcych. mogą być stosowane warunki przyjęte w między" 
narodowych stosunkach ubezpieczeniowych. 

Art. 15., Zakład ubezpieczeń nie może udzielać infor
macji w sprawie ubezpieczenia umownego osoby fizyczne j 
osobom innym niż ubezpieczający lub 'osoba trzecia. na 
której rzecz zostala zawarta umowa ubezpieczenia; nie 
dotyczy to informacji udzielanych na żądanie sądu lub 
prokuratora. 

Rozdział 4 

Tworzenie, organizacja I działalność zakładów 

ubezpieczeń. 

Art. 16. Zakłady ubezpiecze:!J. prowadzą' działalność 
ubezpieczeniową. prewencyjną oraz reasekuracy jną. 

Art. H . 1. Zak ład ubezpieczeń dziala na podstawie 
ustawy i statutu. 

2. Zakład ubezpieczeń uzyskU je f'sobowosc prawną ' 
z ' chwilą wpisan ia cl o właściwego re iestru. 

3. Państwowe zakłąny uhez pieczr.n podlegaią wpisowi 
do rejestru przedsiębio ,stw pa:ls tw owvrh; w tym 7akresie 
do państwowych zak/ładów lI'hezDieczen stosu ;e się f'dpo
'wiednio przepisy usta-"y o prze d siębiorstwach pąnslwo-
wych. . ' 
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Art. 18. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpie
czeń sprawuje Minister Finansów. 

Art. 19. 1. Państwowy zakład ubezpieczeń tworzy 
l~kwiduje Minister Finansów. 

2. Akt o utworzeniu państwowego zakładu ubezpie
czeń określa jego nazwę, siedzibę oraz zakres działania. 

3. Kierownika państwowego zakładu , ubezpieczeń po
wołuje i odwołuje Minister Finansów. 

4. Organizację i szczegółowy zakres działania pań

IItwowego zakładu ubezpieczeń określa sta\ut zatwierdzony 
przez Ministra Finansów na wniosek kierownika zakładu. 

5. Rada Ministrów, w drodze rozporżądzenia, m02:łł 

określać warunki i tryb łączenia, podziału i likwidacji 
państwowych zakładów ubezpieczeń. 

Art. 20. _ 1. Zakład ubezpieczeń może być utworzony 
także w formie spółdzielni w trybie i na zasadach okre
ślonych w prawie spółdzielczym (spółdzielczy zakład 
ubezpieczeń).. 

2. Utworzenie spółdzielczego zakładu ubezpieczeń wy
maga zgody Ministra Finansów. 

Art. 21. 1. Minister Finansów może również wyrazić 
zgodę na utworzenie zakładu ubezpieczeń w fonnie spqłld 
z udziałem Skarbu Państwa . Udział Skarbu Państwa w ka
pitale zakładu powinien wynosić co najmniej 51'/ .. 

2. Utworzenie i likwidacja zakładu następuje na za
lIadach i w trybie określonych w przepisach Kodeksu 
handlowego dotyczących spółek. 

Art. 22. 1. Minist.er Finansów, wyrażając zgodę na 
utworzenie r.iepaństwowego zakładu ubezpieczeń, określa 
jego nazw :;, siedzibę oraz terytorialny i rze<;:zowy zakres 
działania. ' 

2 . . Zgody Ministra Finansów wymagają także zr i my 
nazwy, siedziby oraz terytorialnego i rzeczowego Zi' :resu 
dziiiłanja zakładu. 

3. Zgoda na utworzenie ni:epaństwowego zakładu 

ubezpieczeń może być cofnięta w raZiie naruszenia przez 
zakład jej warunKÓW. Cofając zgodę Minister ' Finansów 
określi termin zaprzestania przez zakład działalności ubez
pieczeniowej, nie krótszy niż 6 miesięcy. 

Art. 23. 1. Działalność w zakresie ubezpieczeń usta
wowych prowadzą państwowe zakłady ubezpieczeń. 

2. Rada Ministrów, w drodze -rozporządzenia, może 

upoważnić do prowadzenia ubezpieczeń ustawowych rów
nież inne ni~ż określone w ust. 1 zakłady ubezpieczeń. 

Art. 24. 1. Ubezpieczenie w zagranicznym zakładzie 
ubezpieczeń mienia osoby krajowej, znajdującego się na 
obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wymaga ze
zwoleni-a Ministra Finansów. / 

2. Mienie jednostek gospodarki uspołecznionej znaj
dujące się za granicą podlega ubezpieczeniu w polskim 
zakładzie ubezpieczeń, chyba że przepis~ ' ;danego państwa 
wymagają ubezpieczenia mięnia w zagranicznym zakładzie 
ubezpieczeń. 

Art" 25. 1. Zakłady ubezpieczeń mogą wzajemnie od
stępować .i prź'yjmo,wać ' udziały w ubezpieczeniach (rease
kuracja). 

2. Odstępowanie ud::iałów ;agranicznym zakładom 
ubezpieczeń i przyjmowanie udziałów od tych zakładów ' 

wymaga zezwolenia Ministra Finansów. 

Art. 26. 1. Działalność prewencyjna zakładów ubez
pieczeń ma na celu zapobieganie powstawaniu ,szkód 
i ograniczeni-e ich rozmiarów, w szczególności przez: 

1) usta~anie zasad ubezpieczenia sprzyjających dbałości 
o ubezpieczone mienie, zdrowie I życie, 

'2) pod-ejmowanie przedsięwzięć popularyzacyjno-informa
cyjnych i gospodarczo-inwestyCyjnych 'przyczyniają
cych się do zwiększenia bezpieczeństwa osób lub 
mienia, jak również udział w finansowaniu tych 
przedsięwzięć. 

2. Działalność prewencyjną wykonują zakłady ubez
pieczeń samodzielnie lub za pośrednictwem zaintereso-
wanych jednostek organizacyjnych. . 

Art. 27. 1. Zakłady ubezpieczeń przy realizacji zadań 
·współdziałają z organami administracji państwowej, jed
nostkami gospodarki uspołecznionej oraz organizacjami 
społecznymi. politycznymi i zawodowymi. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa 
zasady współdziałania państwowych jednostek organiza
cyjnych z zakładami ubezp{eczeń. 

Art. 28. 1. Interesy 
państwowych zakładach 

niowa. 

ubezpieczonych repn!zentuje w ' 
ubezpieczeń rada ubezpiecze-

2. Do zadań rady ubeźpieczeńiowej należy w szczegól
ności : ustalanie kierunków działalnośd ubeżpieczeniowej 
l prewencyjnej oraz zatwierdzanie planów tej działaln'ośCi, 
opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie 
ubezpieczeń ustawowych, zatwierdzanie taryf oraz ogól
nych warunków poszczególnych rodzajów ubezpieczeń 
umownych, opiniowanie bilansów zakładu, zatwierdzanie 
roqnych sprawoŻdań zfkładu ubezpieczeń oraz ocena jego 
działalności. 

3. W skład rady ubezpieczeniowej wchodzą przedsta
wiciele osób objętych ochroną ubezpieczeniową i przed
stawiciele zainteresowanych instytucji państwowych, 

przedstawiciele nauki. organizacji spółdzielczych, społecz

nych. politycznych i zawodowych, przedstawiciel Ministra 
Finansów oraz przedstawiciel organizacji związkowej dzia
łającej w zakładzie ubezpieczen. 

4. Rada ubezpieczeniowa wybiera spośród swego gro
na przewodniczącego. 

5. Kadencja rady ubezpieczeniowej trwa 4 lata. 

6. Zasady tworzenia rady ubezpieczeniowej, sposób 
wyboru jej członków oraz szczegółowy zakres uprawnień 
rady ubezpieczeniowej określa statut zakładu ubezpieczeń. 

Art. 29. 1. Jeżeli uchwała rady ubezpieczeniowej na
rusza przepisy prawa bądź ważny )nteres gospodarki na
rodowej, Minister Finansów z urzędu lub na wniosek kie
rownika zakładu ubezpieczeń zawiesza jej wykonanie. 

2. Minister Finansów w trybie określonym w 'ust. t 
może rówrvież zawiesić uchwałę rady ubezpieczeniowej, 
jeżeli narusza ona równowagę finansową w danej grupie 
ubezpieczeń. 

3. Za odrębne grupy ubezpieczeń, Q których mo,wa 
w ust. 2, ·uważa się: 

l) w odniesieniu do jednostek gospodarki uspołecznio
nej - ubezpieczenia środków trwałych przedsię-

-f-.... 
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'-
biorstw panstwowych. pojazdów mechanicznych. mie-
nia w transporcie oraz pozostałe ubezpieczenia, 

2) w odniesieniu do jednostek 'gospodarki nie uspołecz
nionej i ludności - ubezpieczenia mienia w gospo
darstwach rolnych. na życie i rentowe. pojazdów me
chanicznych. 'wypadkowe oraz pozostałe ubezpieczenia. 

4. W razie zawieszenia uchwały Minister Finansów 
w terminie 30 dni uchyla uchwałę i rozstrzyga ostatecz
nie w ' sprawie albo cofa 'zawieszenie. 

' R ozdział 5 

Gospodarka finansowa państwowych zakładów 
ubezpieczeń. 

Art. 30. 1. Zakład ubezpieczeń prowadzi samodzielnie 
gosppdarkę finansową zgodnie z zasadą samofinansowania. 

2. Zakład ubezpieczeń prowadzi rachunkowość oraz 
sporządza na jej podstawie bilans. 

3. Bilans zakładu ubezpieczeń. po zaopwlOwaniu 
przez radę .ubezpieczeniową. zatwierdza Minister Finansów. 

Art. 31. 1. Skarb Państwa/ nie 'odpowiada za zobo- I 

wiązania zakładu ubezpie<?zeń. 

2. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za zobowiąza
nia Skarbu Państwa. 

, Art. 32. 1. Składka ubezpieczeniowa powinna być 

ustalona w wysokosci zapewniającej środki, finansowe na: 
1) wypłatę odszkodowań I świadczeń. 
2) tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i fun

duszów rezerwqwych. 
3) tworzenie funduszu , prewencyjnego. 
4) pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej, wy

datków na rozwój zakładu ubezpieczeń oraz na inne 
potrzeby. 

2. Szczegółowy rachunek kalkplacyjny składek za
wiera plan techniczny danego rodzaju ubezpieczenia, przy 
czym część skłagki przeznaczona na wypłaty odszkodo

J wań i świadczeń powinna odpowiadać wielkości ryzyka 
ponosz'onego przez zakład ubezpieczeń i nie może być 
przeznaczona na inne cele. 

Art. 33. Zakład ubezpieczeń tworzy r~zerwy finanso
,we i. fundusze zapewniające jego wypłacalność. 

Art. 34. Zakład ubezpieczeń tworzy: 
, , 

1) fundusz statutowy, 
2) rezerwy , techniczno-ubezpieczeniowe. 
3) fundusz r.ezerwowy. 
4) fundusz prewencyjny, 
5) fundusz rozwoju. 
6) fundusz premiowy, 
1) fundusze zakładowe: 

a) socjalny, 
b) mieszkaniowy, 
c) nagrpd_ 

Art. 35. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość 
środków trwałych i obrotowych zakładu ubezpieczeń. 

Art/ 36. 1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Sil 
przeznaczone na pokrycie 'przyszłych zobowiązań wynika
jących z działalności ubezpieczeniowej. 

" "': . , 
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2. Na rezerwy tec!,miczno-ubezpieczeniowe skła

dają się: 

1) rezerwy techniczńo-ubezpieczeniowe ubezpieczeń na 
życie i rentowych. tworzone w drodze odpisów 
z wpływów bieżących skladek z tych llbezpieczen we-o 
dług zasad kalkulacyjnych oraz z oprocentowania 
lokat tych rezerw. 

2) rezerwy ' techniczno-ubezpieczeniowe przewidziane w 
technicznych planach innych ubezpieczeń . . 

Art. 37. 1. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na 
pokrycie strat bilansowych. 

2. Func(usz rezerwowy tworzy się z n adwyżek bilan
sowyc h w wysokości ustalonej w planach technicznych 
ubezpieczeń oraz z oprocentowania lokat tego funduszu. 
ł 

3, Fundusz rezerwowy tworzy się do wysokości prze- \ 
ciętnej rocznej kwoty należnych składek ubezpieczenio
wych z okresu ostatnich trzech lat. z uwzględnieniem po
działu na: 

l) część pochodzącą z ubezpieczeń jednostek gospodarki 
uspołecznionej. 

2) część pochodzącą z ubezpieczeń jednostek gospoda rki 
nie uspołecznionej i ludności. z podziałem na pod
stawowe grupy ubezpieczeń. 

Art. 38. 1. Fundusz rezerwowy i rezerwy techniczno
-ubezpieczeniowe lokuje się na rachunkpch bankowych 
i w papienrch wartościowych emitowanych przez __ Panst.wo. 

2. Lokaty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ubez
pieczeń osobowych mogą by( dokonywane również w po
życzkach pod zastaw własnycp polis w ubezpieczeniach' 
na życ(e. na warunkach określonych w umowie ubezpie
czenia. 

Art. 39. 1. Fundusz prewencyjny jest przeznaczony 
na finansowanie działalności zapobiegawczej. 

2. Fundusz prewencyjny tworzy ' się z odpisów od 
składek oraz w przYRadkach określonych wart. 43 ust. 2 
- także z nadwyżki bilansowej. ' 

3. Odpisy od składek wynoszą : 

1) do 6°!o od składek zainkasowanych za ubezpieczenia 
ustawowe. 

2) do 3010 od składek zainkasowanych za ubezpieczenia 
umowne. 

4. Rodzaje ubezpieczeń. ' w których dokonuje się od
pisów od składek na fundusz prewencyjny. oraz wysokość 
tych odpisów w granicach określonych w ust. 3 zatwier
dza rada ubezpieczeniowa. 

Art. 40. 1. Do funduszu statutowego" i funduszu roz
woju stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gospo
darki- finansowej , przedsiębiorstw panstwowych. · 

2. 'ztsady tworzenia i wykorzystywania zakładowych 
funduszów: socjalnego. mieszkaniowego i nagród określają 
odrębne przepisy. 

3. Zasady wykorzystania funduszów wymieńionych 

wart. 34 pkt 6 i 7 ustala kierownik zakladu ubezpieczeń 
w porozumieniu ze związkiem zawodowym. 

Art. 41. Fundusz premiowy tworzy się z CZęSCl nad
wyżki - bilansowej powstałej w wyniku obniżki kosztów 
i wydatków. z przeznaczeniem" na premie' regulaminowe 
dla pracowników, do wysokości 10% funduszu na wyna-
grodzenia. - . 
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Art. 42. W rocznej nadwyżce b"iIans,owej wyodrębnia 
się: 

1) część nadwyżki stanowiąc.ą dodatnią różnicę pomiędzy 
faktyczną wielkością s.kładek .i innych przychodów 
przeznac.zon ych na ·odszkodowania i świadczenia 

a fakty.c.zną wielkością odszkodow.ań i świadczeń oraz 
dodatn'~ą różnicę pomiędzy odpisem na fundusz pre
wencyjny przyjętym w planach technicznych ubez
pie(:zeń af~ktycznie osiągniętym, 

2) część nadwyżki stąnowiącą różnicę pomiędzy przy
chod,ami przeznaczonymi na sfinansowanie kosztów 
dzia łalności innych pot rzeb a faktyczną ich wiel-
kością. ' /, 

Art. 43. 1. Część nadwyżki bilansowej, o której 
mowa wart. 41 pkt L _przeznacza się na: 

1) fundusz statutowy w części dotyczącej środków obro
towych - .do 50f0 tej nadwyżki, 

2) fund usz rezerwowy, 

3) fundusz prewencyjny. 

2. Po osiągnięciu przez fundus.z rezerwowy wyso
kości górnej granicy okrcilonej w plan.ach technicznych 
poszczególnych ubezpieczeń nadwyżkę przeznacza się na 
fundusz prewencyjny. 

3. W razie utrzymywania się przez okres 3 lat fun
duszu rezerwo wego w górnej granie:y 'określonej w pIa
nach technicznych ubezpieczeń, następuje obniżenie ikład
ki lub rozszerzenie zakresu ochro'ny ubezpiecze~iowej. 

/ 

Art. 44. Część nadwyżki .bilansowe j, o której mowa 
wart. 42 pkt 2, przeznacza się na : 

1) fundusz rozw'9ju do 30% nadwyżki, ~ 

2) fund usz premiowy - do 60~/~ nadwyżki, 

3J. wpła tę do budżetu. 

Art. 45. Podzia łu nadwyżki dokonuje rada ubezpie
czeniowa na wniosek kierownika zakłCldu ubezpieczeń, 

w terminie do dnia 31 maja roku następnego po roku 
sprawozdawczym. 

Art. 46. 1. Zakłady ubezpieczeń .ustalają wielkość 

i formy ' za trudnienia oraz rodzaje środków na wynagro
dzenia w -ramach posiadanych funduszów, zgodnie z zasa
dami wynagradzania ustalonymi dla banków i instytucji 
finansowych. ! 

2, Wielkość -funduszu n\a wynagrodzenia jest ustalaha 
w relacji do rozwoju usług ubezpieczeniowych na zasa
dach okre !ilonycłj przez Ministra Fin ansów na wniosek 
kie rownik a zakładu ubezpieczeń; usta leń tych Minister 
Fin ansów dokonuje w uzgodnieniu z Przewodniczącym 
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów' l!taz Mini
strem Pracy, Płac .i Spraw Socjalnych. 

Art. 41. Za prawidłowe ustalanie stan u wyniku 
finansowego zakładu ubezpieczeń oraz przestrzeganie 
zasad gospodarki finansowej odpowiada kierownik za
kładu ubezpieczeń .oraz główny księgowy. 

Art. 48. Do pr,Bw i obowiązków głównego księgowego 

zakładu ubezpieczeń stosVje się odpowiednio przepisy w 
sprawie głównych księggwych przedsiębiorstw i- innych 
państwowych jednostek organizacyjnych. 

Art. 49. 1. W zakresie nie 'unormowanym ustaw, 
do gospodarki finansowej państwowych zakładów ubez
pieczeń stosuje się odpowi~dnio przepisy o gospodarce 
finansowej przedsiębiorstw państwowych. 

. 2. Zasady opodatkowania państwowych zakładów 
ubezpieczeń regulują przepisy dotyczące opodatkowania 
jednostek gospodarki uspołecznionej. 

Rozdział 6 

\ 

Gospodarka finansowa niepaństwowych zakładów 
ubezpieczeń. 

Art. 50. Spóldzielczy zakład ubezpieczeń prowadzl 
samodzielnie', gospodarkę finansową na zasadach określo
nych w prawie spółdzielczym ~ statucie zakładu. 

Art. 51. Zakład ubezpieczeń w formie s.półki prowadzi 
samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określo
nych w Kodeksie handlowym i statucie. 

Art. 52. Zasady _opodatkowania zakładów llbezpleczeń, 
o których mowa w. art. 50 i 51. regulują przepisy doty~ 
czące opodatkowania jednostek gospodarki uspołecznionej. 

Rozd~iał ., 

Ogólne zasady postępowania w sprawach roszczeli 
z tytułu ubezpieczenia. 

Art. 53. ' 1. W razie zgłoszenia przez osobę upraw
nioną roszczenia o świadczenie ' (odszkodowanie) --łub zda.
rzenia objętego ubezpieczeniem, zakład ubezpieczeń podej
muje czynności mające na celu ustalenie odszkodowania ' 
lub świadczenia. 

2. W . razie wystąpienia szkód masowych zakład 
' ubezpieczeń z ' własnej inicjatywy podejmuje czynności 
mające na celu ustalenie odszkodowania lub świadczenia. 

Aft. 54. 1. Jeżeli osoba uprawniona nie zg!idza się 
z usial ehiami jednti>stki organizacyjnej zakładu ' ubezpie- ' 
czeń co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do 
wysokości odszkodowania lub świadczenia, może w ter
minie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tejJ 
spr awie zg-łosić na pismie żądanie ponownego rozpatrze
nia sprawy przez bezpośrednio nadrzędną jednostkę orga
nizacyjną zakładu. 

2. Zaklc:dubezpieczeń jest obowiązany poinformować · 
w zawiadomieniu osobę uprawnioną o terminie wymie
nionym w ust. 1 oraz wskazać jednostkę organizacyjną. 
do której może być wniesione i żądanie ponownego rpzpa
trzen ia sprawy. W razie niedopełnienia tego obowiązku 
termin przewidziany vi ust. 1 nie biegnie. 

3. N adrz.ędna jednostka organizacyjna je!)t obowią
zan a rozpatrzyć sprawę i zawiadomić o wyniku osobę 
uprawnioną w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku. . 

Art. 55. 1. Osoba uprawniona może również docho
dzić roszczenia na drodze sądowej bez zachowania trybu, 
o którym 'mowa wart. 54, jednak ni e wcześniej niż po 
upł ywie 30 dni od dma zgłoszenia . roszczenia do :~akładu 
ubezpieczeń'. 

2. Jeżeli osobą uprawnioną jest jednostka gospodarki 
uspołecznionej podlegająca państwowemu arbitrażowi gos-
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poom-czemu. może ona dochodzić roszczenia w drodze p'O
stępowania arbftrazowego nie- wczesniej niż po rozpatrze
niu roszczenia przez nadrzędną jednostkę organizacyjną 
zakładu ubezpieczeń, chyba że nIe został przez nią ża,
chowany termin ,_okreśłony wart. 54 ust. 3. 

, 
... Ąrt. 56. Przepisów art. 53 :ust. 2, lUt. 54 I 55 nie 

stosuje się do dochodzenra roszczeń osób uprawnionych. 
mających Iledzibę lub miejsc~ zamieszkania za granicą. 

Osoby te mogą dochodzić swych roszczeń na , zasadach 
wynikających ' I warunków lub umów ubezpięczenia albo 
ze iwyczaJów przyjętych w ubezpieczeniach międzynaro
dowych. 

Art. 57. 1. Uprawniony do odszkodowania w związku 
z wypadkiem objętym ubezpieczeniem odpowiedzi alności 

cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od za
kładu uQezpieczell. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do odszl:codowań 

przysługujących~sobom wymienionym wart. 56 w związ
ku z wypadkiem objętym. umownym ubezpieczeniem odpo
wiedzialności cywilnej, prowadzonym przez zakład ubez
pieczeń, o którym mowa w art ~ 64 ust. 1 pkt 2. 

Art. 58. Osoby objęte ubezpieczeniem są obowiązane 
słos'ować się do przepisów przeciwpożarowych , ruchu dro
gowego, bezpieczeństwa ł higieny pracy i innych prze

\ pisów mających na celu zapvbieganie powstawaniu szkód. 

Art. 59. Zakład ubezpieczeń może 'Odmówić odszko-
' dowania', lub świadczenia osobie ..o.!łjętej ubezpieczeniem. 
jeżeH ruewyk'Onanie' obowiązku wynikającego ze stosun
ku ubezpieczenia, jak również obowiązku; o którym mowa 
wart. 58, nastąpiło % .w,my umyślnej i było wyłączną 

przyczyną powstania s.zkody. Zakład możezmniejszye 

odszkodowanie lub świadczenie, jeżełi niewykonanie obo
wiązku przyczyniło się do pvwstania szkody i miało 

' Wpływ na Jej rozmiar. 

A.rt. ,60. {ednostki ~rganizacyjne zakładu ubezpieczeń 
właściwe do załatwiania sprawy odszkodowania lub 
świadczenia działają samodzielnie w postępowaniu są rJ o
wyro I arbitrażowym. 

Art. 61. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany umożli
wić osobie uprawnionej i jej pełnomocnikowi wgląd w 

, siedzibie zakłallu ubezpieczeń ,do akt sprawy i sporządze
nie odpisów z dokumentów. 

Art. 62. Koszty związane z przeprowadzeniem przez 
. zakład ubezpiedeń lub za jego zgodą przez osobę upraw
nioną czynności mającyc'h na celu ustalenie odszkodo
wania lub świadczenia ponosi zakład ubezpieczeń. 

Art. 63. Sądy, organy prokurat.ury i administracji 
państwowek jak ' również organy i jednostki organiza
cyine podległe Ministrowi. Spraw Wewnętrznych oraz 
jednostki ·WojSkowej Służby Wewnętrznej, inne instytucje 
i jednostki, które. ustalają ok'olicznoś.ci wypadku lub zbie
rają i zabezpieczają dowody ~ są. obowiązane na wniosek 
zakładu ubezpieczeń ' udzielić informat: ji i udostępnić ma
teriały " niezbędne do ustalenia okoliczności wypadku 
i rozmiaru świadczeń zakładu ubezpieczeń. Organ luh jed
nostka prowadząCa' postępowanie- przygQtowawcze może 

jednak odmówić udostępnienia materiałów i informacji ze 
względu na interes śledztwa lub dochodzenia, z tym że 

po jegO' zakończeniu jest obowiązana. udzielić odpowiedzi. 

,-

Rozdzia ł '8 

Przepisy szczególne dotyczące PaństwO'wegO' Zaldadu 
Ubezpieczeń J Towarzystwa Ubezp'ieczeń- ł Reasekuracji 

.. WAR1'A" Spółka Akcyjna. 

Art. 64. 1. W dniu' wejścia w' życie ustawy działal

ność ubezpieczeniową prowadzą: 

1) Państwowy Zakład Ubezpieczeń, zwany dalej "PZU", 
2) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" 

Spółka Akcyjna, zwane dal e j TUiR "WARTA';. 

, 2. PZU prowadzi d ziałal:ność 

obszarze Polskiej Rzeczypospolitej 
"WARTA'~ - także za grani cą . -

ubezpieczeniową na. 
Ludowej , a TUiR 

3. TUiR "WART A" prowadzi reasekuHlcję w Zilkresie 
przyjmowania udziału w ubezpieczeniach zagranicznych 
oraz reasekurację w zakresie odstępowania ubezpieczeń 

za grani cę. 

4. Przepisy ustawy 'dotyczące państwowych zakładów 
ubezpieczeń oraz zak.fadó,w ubezpieczeń w formie sp,ółki, 

w sprawach , nie uregulowanych w niniejszym rozdziale, 
stosuje !'Oię do PZU oraz TUiR "WARTA". 

Art. 65. 1. PZU jest samodzielną i samofinansującą 
się jednostką gospodarczą, posiadającą osobowość prawną. 

2. PZU nie podl ega ~pisowi do rejestru przedsię
biorstw państwowych. 

3. Działalnością. PZU kieruje Prezes-o 

4. Prezesa PZU powoluje i odwołuje Prezes Rady Mi-
nistrów na wruos~k Minis~fJl. Finansó.w. ' 

5. Wicepre.zesów PZU powołuje ,odwołuje Minister 
Finansów na wniosek Prez.esa PZU. 

Art. 66. Do zadań Rady Ubezpieczeniowej działającej 
w PZU należy w szczególności.: 

1)' ustalanie kierunków działalności ubezpieczenio-
wej PZU. 

2) zatwierdżanie planów technicznych, ogólnych warun
ków i taryf s-kładekubezpieczeń umownych, 

3) zatwierdzanie pl ariów i spr awo~dań · z dZiafalnośc1 
ubezpieczeniowej -i prewencyjnej, regulaminów i kie
runków działalności prewencyjne}. 

4} opiniowanie bilansów PZU. -

5) 'opiniowanie , projektów aktów normatywnych, pro
jektu statutu PZU oraz projektów planów techhicz
nych i projektów t;;.ryf sk,ladek w ubezpieczenjach 
ustawowych, ~ 

6) opiniowanie warunków reasekuraCji, -

7) ocena działalności PZU. zwłaszcza w zakresie wyko
rzystania funduszów na świa, dczenie usług ubezpie
czenio~ych oraz zgodności tej działalności z ustalo
n ym~ kierunkami, 

8} oc ę-na zał.atwiani.a przez PZU skarg i wniosków, 

9) opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa 'pZU 
oraz wyrażanie, opinii w sprawie, odwołania Pre-
2.esa PZU. 

Hll opiniowanie innych spraw przekazanych Radzie Ubez
pi'ee?eniowej pTzez Ministra Finansów lub Pre
zesa PZU. 
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Art. 67. Rada Ubezpieczeniowa PZU skł ada się z 60 
do 70 czł onków, wybranych po jednym pr zedstawicielu 
p rzez poszczególne wojewódzkie rady narodowe oraz wy
znaczonych przez instytutje paristwowe, organizacje spół

dzielcze , społeczne i zawo'dowe. Z wnioskiem do p o,~ 
szczeg ó ln yćh orga nów, im t ytucj i i organizacji o wybra
nie IU ~, wyznaczeo j e przedstawici'ela do Rady Ubezpiecze
n icJW ej występuj e Minister Finansów. W skład Rad y 
wch odzą r ów ni eż przedstawiciel Ministra Finansów oraz 

, przedstawiciel organizac ji związk owej działa j~ej ,w PZU. 

Art. 68. Organizację i szczegółowy zakres dzia łania 

PZU oraz zasady dzi a ł ani a Rady Ubezpieczeni owej określił 

sta tut nadany przez Radę Minist rów na wniosek Ministra. 
Finansów. 

Art. 69. 1. TUiR "WARTA" prowadzi dzi ałalność na 
pod stawie stat utu uchwal onego ' przez Walne Zgromadze
ni e Akcj onariuszy i zatwierdzonego przez Ministra Fi
nansów. 

2. W zakres ie nie uregulowanym 
wie ' do TUiR " WARTA" stosuje się 

~a ndlowego dotyczące spółek. 

w niniejsżej usta
przepisy Kodeksu 

3. Udzia ł Sk arbu' Państwa w kapitale akcyjnym TUiR 
"W ART A" powinien wynosić co najmniej 51~/o. 

Art. 70. 1. W \razie stwierdzenia , że działalność TUiR . 
"W ARTA" narusza prawo lub statut, Minister Finansów 
może zawiesić w czynnościach Zarząd TUiR "WARTA", 
przy jednoczesnym zwołaniu z urzędu Walnego Zgroma
dzenia Akcjona.Uuszy, oraz może ustanowić tymczasowy 
Zarząd do czasu przeprowadzenia nowych wyborów 
władz przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych 
zakładów ubezpieczeń prowadzonych w formie spółki. 

Rozdział 9 

Zmiany w obowiązujących przepisach. 

Ar!. 71. W Kodeksie cywilnym wprowadza . się na
stępujące zmiany : 

l) art. 808 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 808. § 1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeĆ 
także na, rzecz osoby trzeciej. Osoba 
trzecia może nie być w umowie wy
mieniona. Ubezpieczający może w 
czasie trwania ' umowy wskazywać 

osob-f, na których rzecz została zawar
ta umowa. 

§ 2. Obowiązki wynikające z umowy na' 
rzecz osoby trzeciej obciążają ubez-

I pieczająćego, Zakład ubezpieczeń może 

podnieść rówmez przeciwko osobie 
trzeciej zarzuty, które mają wpływ 
na odpowiedzialność zakładu z tytułu 

umowy ubezpieczenia. 

§ 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, OS l)'

bie trzeCiej przysługuje bezpośrednio 

,od zakładu ubezpieczeń odszkodowa
nie fub św,iadc:zenie należne ,z tytułu 
tej umowy. ' . 

§ 4. Odszkodowanie lub świadczenie z ty
tułu umowy ubezpieczenia na rzecz 
osoby trzeciej zakład ubezpieczeń 

może wypłacić ubezpieczającemu Zł 

zgodą osoby, na której rzecz umowa 
ubezpieczenia została zawarta."; 

2) 'art . 819 otrz~uje brzmienie: 

"Art. 819. § 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia 
osób prawnych nie będących jednost
kami gospodarki uspołecznionej podle- I 

ga jącymi państwowemu arbitrażowi 

gospodarczemu oraz osób fizycznych 
przedawniają się z upłyWem lat trzech. 

§ 2. Bieg przedawnienia roszczenia rozpo
cz,Yna się od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie objęte ubezpieczeniem. 

§ 3. W ubezpieczeniu odpowiedzialności .l 
cywilnej z tytułu szkóq wyrządzonych 
czynem niedozwolonwn roszczenia do 
zak ł adu ubezpieczeń o odszkodowanie 
na rzecz osoby trzeciej przedawniają 

się według przeplsow dotyczących 

przedawnienia roszczeń o naprawienie 
s~kody wyrządzonej cz'ynem niedo
z~olonym, z tym że do terminu prze
dawnienia roszczeń "jednostek gospo
darki ' uspołecznionej podlegających 
państwowemu arbitrażowi gospodar
czemu mają zastosowanie priepisy 
ogólne. 

§ 4. Bieg przedawnienia roszczeń ubezpie
czających jednostek gospodarki uspo
łeCznionej podlegających państwowe

mu arbitrażowi gospodarczemu oraz 
jednostek gospodarki nie uspołecznio

nej . i osób fizycznych przerywa się. 

także przez zgłoszenie do zakładu , 

ubezpieczeń roszczenia o świadczenie 

lub zdarzenia ob'jętego , ubezpiecze
niem. Bi~g przed a wrtien' a rożpoczyna 
się wówczas na nowo od dnia, w któ
rym . zgłpszają<oy roszczenie o świad

czenie lub zdarzeni e objęte ubezpie
czeniemotrzymal na piśmie zawiado
mienie zakładu ubezpieczeń o za
łatwieniu sprawy." ; 

3) skreśla się art. 825; 
4) ario 827 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 827. § 1. Zakład Ubezpieczeń jest wolny od 
odpowiedzialności, jeżeli ubezpiecza
jący albo osoba, z którą ubezpiecza
jący pozostaje we wspólnYJ;Il gospo
darstwie domowym lub za którą po
nosi odpowiedzialność, wyrządziła 

szkodę umyślnie. , W razie rażącego 

niedbalstwa odszkodowanie nre należy 
się, chyba że ' zaplata <>dszkQdowania 
odpowiada w danych okolicznościach 
zasadom współżycia społecznego albo 
interesom gospodarki narodowej. 

§ 2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej można w drodze' umowy 
( ustalić inne zasady odpowiedzialności 

zakł'lrlu ubezpieczeń niż określone 

w · § ' 1."1 
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5) ar t . 828 otrzymuje brzmi enie : 

"Art. 828. § 1. Jeże li nie umowJOno się inaczej, z 
dniem za pIaty odszkodow ania przez 
za kład ubezpi eczeń roszczenie ubezp'ie
czającego przeciw ko osobie trzecie j 
odpowiedzialnej za szkodę ,przechodzi ' 
z mocy prawa na zakła d ubezpieczeń 

do wysokości zapłaconego odszkodo
wania. Jeżeli zakład pokrył tylko 
część szkody, ubezpieczającemu przy"
sługuje co do pozostałej części pierw
szeństwo zaspókojenia przed roszcze
ni em zakładu ubezpieczeń. 

§ 2. Nie przechodzą na zakład ubezpieczeń 
roszczenia ubezpieczającego przeciwko ' 
osobom, z którymi ubezpiecza jący po
zostaje we wspólnym gospodarstwie 

. domowym , lub za które ponosi .odpo
wiedzi a lność . " 

Art. 72. W Kodeksie postępowania cywilnego w 
Brt.. 831 w § l pkt 5 otrzymuje b'rzmienie: 

,,5) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszko
dowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach 
określonych w drodze rozporządzenia przez Mlnistrów 
Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egze
kucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu 
alimentów." 

Art. 73. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przed
siębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. ' 122, z , 
1982 r. Nr ' 45, poz. 289 oraz z 1983 r. Nr 36, poz. 165 
l Nr 39, poz. 176) skreśl a się. w ,art. 6 pkt 4. 

Rozdzia ł 10 

Prżepisy przejściowe I końcowe. 

Art. 74. 1. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych przewidzianych w ninie jszej ustawie zachowują 
moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie usta
wy, o której mowa wart. 75, nie dłużej jednak niż przez 
okres 12 miesięcy od dnia wejścia ' w życie niniejszej 
ustaw y. Przez ten okres zachowują również moc ogólne 
warunki ubezpieczeń umownych i taryfy składek za te 
ubezpieczeItia, ustalone w trybie przewidzianym ustawą, 

o której -mowa wart. 75. 
2. Likwidację zakładów ubezpieczeń, które utraciły 

prawo wykonywania dzIałalności ubezpieczen!owej przed 
dniem wejścia w, życie ustawy, prowadzi się na ,podsta
wie przepisów dotychczasowych, 

Art. 75. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. 
o ubezpieczeniach majątkowych i osobOwYch (Dz. U. 
Nr 72, paz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr ,16, 
poz. 91). 

Art. 71. Ustawa. wchódzi w życie z dniepl 1 stycznia 
1985 r. 

Przewodniczący Rady Państwa : H. Jabłoński ' 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 września 1984 r. 

w sprawie wymagań w zakresie kwallflkacjl osobistych l zawodowych osób klerowanycb do pracy za granicą. 

Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. 
Nr 24, poz. 141. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr' 6, 
poz. 23 i z 1982 r. Nr 31, poz, 214) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakre
sie kwalifikacji osobistych i zawodowych osób, zwanych 
dalej "pracownikami", kierowanych do pracy za granicą 

przez urzędy państwowe oraz inne państwowe jednostki 
organizacYlne, a w szczególnośd przez przedsiębiorstwa 

państwowe, instytuty naukowe-badawcze, szkoły wyższe, 

zakłady społeczne służby zdrowia oraz instytucje arty
styczne i upowszechniania kultury. 

2. Rozporządzenie stosu je się również do dzaenni
karzy - kierowanych do pracy za granicą w .charakterze 
korespondentów zagranicznych przez redakcje i agencje 
prasowe. 

§ 2. 1. Do prac ..okreslonych w § 1 może być skie
rowany pracownik, który : 

l} jest ob~atelem polskim, ' 

~} ukończył '18 lat życia i ma pelną zdolność do czyn
nośCi prawnych oraz korzysta ' w pełni z praw publicz
nychj. 

3) ma odpowiednie wykształcenie i przygotowanie za'
wodowe konietzne do wykonywania pracy, w tym 
udokumentowaną znajomość języka obcego w stopniu 
niezbędnym do wykonywania pracy, 

4) swoją postawą obywat'elską oraz · poziomem etyczno
-moralnym d~je rękojmię należytego reprezentow'ania / 
i ochrony interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludo- · 
wej jako socjalistycznego państwa oraz godnego za
chowania się w ,pracy i poza pracą, 

5) da je rękojmię zachowania tajemnicy pa ri stw owej 
i służbowej , zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej 
(Dz. U. Nr 40, poz. 271) oraz przepisami wydanymi na 
jej pK)dstawie, ' 

fi) posiada co najmniej pi ęci oletn i staż pracy zawodowej 
w kraju. . 

2. Pracownik nie może podejmować za granicą inn'ej 
prar.:y bez zgody organu, który skierował go tam do, 
pracy . . 

_ , § 3. 1. Pr<icownik zatrudni-ony w polskiej jednostce 
otjJanłzacyjnej za granicą podl-ega ocenom kwalifikacyj
nym w trybie i na zasadach określonych w odrębnych 
paepisach. 
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