
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 listopada 1995 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA: 

606 - Ministra Finansów z dnia 17 paźdz i ernika 1995 r. w sprawie sposobu wyl iczenia i wyso
kości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla 
kaźdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej 2817 

607 Ministra Finansów z dnia 27 października 1995 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowych do pasaźerskich przewozów autobusowych i kolejowych . 2822 

608 Ministra Łączności z dn ia 26 października 1995 r. w sprawie ogólnych warunków przyłą-
czania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń . . 2824 

609 Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 pa ździernika 1995 r. w sprawie specjalistycznego 
nadzoru budowlanego w dziedzinie obronności państwa oraz organów właściwych do 
orzekania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie objętym tym 
nadzorem 2825 

610 - Min istra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie wynagradzania pracown ików jednostek organizacyjnych Polskiej Akade-
mii Nauk 2826 

611 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm . 2828 

612 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branźowych 2830 

613 Ministra -Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 października 1995 r. w sprawie nada
nia osobowości prawnej Katolick iemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich z siedzibą 
w Lublinie 2830 

614 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizo-
wania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników 
tych zajęć 2831 

OBWIESZCZENIA: 

615 - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 1995 r. o utracie mocy obo
wiązującej art. 38 ustawy o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wyna-
grodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw 2831 

616 - Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 paździe rnika 1995 r. o sprostowaniu błędu 
w oświadczeniu rządowym z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wejścia w źycie Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Repub l iką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. . 2832 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 17 października 1995 r. 

Nr 127 

w sprawie sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej. 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
Nr 59, poz. 344, z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201, 
z 1994 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. 
Nr 96, poz. 478) zarządza się, co następuje: 

Rozctział 1 

Sposób wyliczenia i wysokość marginesu wypłacalności 

§ 1. Margines wypłacalności zakładu ubezpieczeń 
prowadzącego działalność w grupach 1,2 i 4 działu I, 
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wymien ionych w załączniku do ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, 
poz. 344, z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201, 
z 1994 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. 
Nr 96, poz. 478), zwanej dalej ustawą, wylicza się 

w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządze
nia. 

§ 2. Margines wypłacalności zakładu ubezpieczeń 
prowadzącego działalność w grupie 3 działu I, wymie
nionej w załączniku do ustawy, wylicza się w sposób 
określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 3. Margines wypłacalności zakładu ubezpieczeń 
prowadzącego działalność w grupie 5 działu I, wymie
nionej w załączniku do ustawy, wylicza się w sposób 
określony w ust. 2, przy uwzględnieniu określenia za
wartego w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia. 

§ 4. Jeżeli zakład ubezpieczeń prowadzi działal
ność w kilku grupach działu I załącznika do ustawy, 
wymagających obliczenia marginesu wypłacalności 
według różnych metod, margines wypłacalności za
kładu ubezpieczeń odpowiada wówczas sumie kwot 
określających wyliczone zgodnie z załącznikami, o któ
rych mowa w § 1, 2 i 3, marginesy wypłacalności dla 
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 

§ 5. Margines wypłacalności zakładu ubezpieczeń 
prowadzącego działalność w dziale II załącznika do 
ustawy wylicza się w sposób określony w załączniku 
nr 3 do rozporządzenia. 

Rozdział 2 

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego 

§ 6. 1. Minimalna wysokość kapitału gwarancyjne
go dla zakładu ubezpieczeń, który prowadzi działal
ność w formie spółki akcyjnej, wynosi: 

1) dla działu I załącznika do ustawy: równowartość 
w złotych 800000 ECU, 

2) dla działu II załącznika do ustawy: 

a) równowartość w złotych 300 000 ECU dla każdej 
z grup: 1-8, 16 i 18 wymienionych w załączni
ku do ustawy, 

b) równowartość w złotych 200 000 ECU dla każdej 
z grup: 9 i 17 wymienionych w załączniku do 
ustawy, 

c) równowartość w złotych 400000 ECU dla każdej 
z grup: 10-13 i 15 wymienionych w załączniku 
do ustawy, 

d) równowartość w złotych 400000 ECU dla grupy 
14 wymienionej w załączniku do ustawy, z za
strzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli udział zbioru składki przypisanej z tytułu 
ubezpieczeń ryzyk grupy 14 działu II, wymienionej 
w załączniku do ustawy, przekroczy 4% zbioru składki 
przypisanej z tytułu ubezpieczeń ryzyk pozostałych 

grup tego działu lub zbiór składki przypisanej z tytułu 

ubezpieczeń ryzyk grupy 14 działu II, wymienionej 
w załączniku do ustawy, w każdym z trzech ostatnich 
lat obrotowych przekroczy równowartość w złotych 

2500000 ECU, minimalna wysokość kapitału gwa
rancyjnego powinna wówczas wynosić równowar
tość w złotych 1 400000 ECU. 

§ 7.1. Minimalna wysokość kapitału gwarancyjne
go dla zakładu ubezpieczeń, który prowadzi działal

ność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
wynosi: 

1) dla działu I załącznika do ustawy: równowartość 
w złotych 600000 ECU, 

2) dla działu II załącznika do ustawy: 

a) równowartość w złotych 225 000 ECU dla każdej 
z grup: 1-8, 16 i 18 wymienionych w załączni
ku do ustawy, 

b) równowartość w złotych 150 000 ECU dla każdej 
z grup: 9 i 17 wymienionych w załączniku do 
ustawy, 

c) równowartość w złotych 300 000 ECU dla każdej 
z grup: 10-13 i 15 wymienionych w załącz niku 
do ustawy, 

d) równowartość w złotych 300 000 ECU dla grupy 
14 wymienionej w załączniku do ustawy, z za
strzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli udział zbioru składki przypisanej z tytu
łu ubezpieczeń ryzyk grupy 14 działu II, wymienio
nej w załączniku do ustawy, przekroczy 4% zbioru 
składki przypisanej z tytułu ubezpieczeń ryzyk pozo
stałych grup tego działu lub zbiór składki przypisa
nej z tytułu ubezpieczeń ryzyk grupy 14 działu II, wy
mienionej w załączniku do ustawy, w każdym 

z trzech ostatnich lat obrotowych przekroczy równo
wartość w złotych 2 500 000 ECU, minimalna wyso
kość kapitału gwarancyjnego powinna wówczas wy
nosić równowartość w złotych 1 050000 ECU. 

§ 8. 1. Przepisów § 7 nie stosuje się do towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych, uznanych za małe na pod
stawie art. 27 ust. 1 ustawy, prowadzących działalność 
w dziale I załącznika do ustawy, jeżeli: 

1) statut towarzystwa przewiduje możliwość pobra
nia dodatkowych składek lub redukcję świadczeń, 

2) zbiór składki przypisanej przynajmniej w jednym 
roku obrotowym w ciągu trzech ostatnich lat obro
towych nie przekroczy równowartośc i w złotych 

500000 ECU. 

2. Jeżeli w przypadku towarzystw ubezpieczeń wza
jemnych, o których mowa w ust. 1, zbiór składki przy
pisanej w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych 
przekroczy równowartość w złotych 500000 ECU, to
warzystwa te są zobowiązane zgromadzić na koniec 
kolejnego czwartego roku obrotowego środki własne 
przewyższające minimalny kapitał gwarancyjny we
dług następujących zasad: 
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Zbiór składki przypisanej w ostatnim roku 
obrotowym stanowiący równowartość 

w złotych kwoty wyrażonej w ECU 

większy niż 500000 
większy niż 1 000000 
większy niż 1 500000 
większy niż 2 000 000 
większy niż 2 500 000 
większy niż 3 000 000 

3. Przepisów § 7 nie stosuje się do małych towa
rzystw ubezpieczeń wzajemnych, prowadzących dzia
łalność w dziale II załącznika do ustawy, jeżeli spełnia
ją następujące warunki: 

1) statut towarzystwa przewiduje możliwość pobra
nia dodatkowych składek lub redukcję świadczeń, 

2) towarzystwo nie prowadzi ubezpieczeń odpowie
dzialności cywilnej - poza przypadkiem, gdy 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest 
związane z głównym ryzykiem i jest objęte tą sa
mą umową ubezpieczenia, 

3) towarzystwo nie prowadzi ubezpieczeń w grupach 
14-16 działu II, wymienionych w załączniku do 
ustawy, 

4) zbiór składki przypisanej w ostatnim roku obroto
wym nie przekracza równowartości w złotych 

1 000000 ECU, 

5) przynajmniej 75% zbioru składki przypisanej 
w ostatnim roku obrotowym pochodzi od człon
ków uprawnionych do głosowania na walnym 
zgromadzeniu. 

§ 9. Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego 
zakładu ubezpieczeń, który ma zezwolenie na prowa
dzenie działalności w zakresie kilku grup ubezpieczeń, 
jest równa najwyższemu z minimalnych kapitałów 

gwarancyjnych określonych dla tych grup. 

§ 10. Przez określenie "zbiór składki przypisanej" 
rozumie się łączną sumę przypisanych w ciągu ostat-

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego 
stanowiąca równowartość w złotych 

kwoty wyrażonej w ECU 

100000 
200000 
300000 
400000 
500000 
600000 

nich dwunastu miesięcy składek z ubezpieczeń bezpo
średnich i reasekuracji czynnej po uwzględnieniu 

wszelkich dodatków i uzupełnień i po skorygowaniu 
o wszelkie storna, rabaty, upusty i bonifikaty. Jeżeli za
kład ubezpieczeń działa krócej niż rok, wysokość zbio
ru składki przypisanej oblicza się korygując uzyskany 
wynik w drodze podzielenia go przez ułamek wyrażają
cy stosunek liczby miesięcy prowadzenia przez zakład 
ubezpieczeń działalności do liczby miesięcy w roku. 

§ 11. Do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działal
ność reasekuracyjną § 6-10 stosuje się odpowiednio. 

§ 12. Do wyliczania równowartości w złotych kwo
ty wyrażonej w ECU przyjmuje się kurs średni walut 
obcych Narodowego Banku Polskiego według tabeli 
kursów nr 1 każdego roku . 

Rozdział 3 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 14 grudnia 1990 r. w sprawie określenia środ
ków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyli
czenia i wysokości marg inesu wypłacalności oraz mi
nimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każ
dego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności rease
kuracyjnej (Dz. U. Nr 89, poz. 525, z 1993 r. Nr 1, poz. 4 
i z 1994 r. Nr 115, poz. 553). 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1996 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 17 października 
1995 r. (poz. 606) 

Załącznik nr 1 

SPOSÓB WYLICZENIA MARGINESU WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ PROWADZĄCEGO 
DZIAŁALNOŚĆ W GRUPACH 1,2 I 4 DZIAŁU I, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO USTAWY 

1. W grupach 1, 2 i 4 działu I, wymienionych 
w załączniku do ustawy, margines wypłacalności 
(MW) równa się sumie dwóch składników S1 i S2: 

1) składnik S1 oblicza się w sposób następujący : 

a) jeśli B<85%, to S1=4%xAx85%, 
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b) jeśli B~85%, to S1=4%xAxB, 

gdzie: 

B - współczynnik oznaczający stosunek procen
towy sumy: rezerwy składki na udziale wła
snym i rezerwy na pokrycie ryzyka niewyga
słego na udziale własnym oraz rezerwy ubez
pieczeń na życie z ubezpieczeń bezpośrednich 
i reasekuracji czynnej na udziale własnym za
kładu ubezpieczeń do sumy: rezerwy składki 
brutto i rezerwy na pokrycie ryzyka niewyga
słego brutto oraz rezerwy ubezpieczeń na ży
cie z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekura
cji czynnej brutto, według stanu na ostatni 
dzień okresu sprawozdawczego, 

A - współczynnik oznaczający sumę rezerwy 
składki brutto i rezerwy na pokrycie ryzyka 
niewygasłego brutto oraz rezerwy ubezpie
czeń na życie z ubezpieczeń bezpośrednich 
i reasekuracji czynnej brutto, 

2) składnik S2 oblicza się wyłącznie w przypadku 
umów ubezpieczenia, dla których wielkość ryzyka 
brutto zakładu ubezpieczeń jest nieujemna, w spo
sób następujący : 

a) jeśli 0<50%, to S2=WxCx50%, 

b) jeśli D~50%, to S2=WxCxD, 

gdzie: 

D - współczynnik oznaczający stosunek procento
wy wielkości ryzyka na udziale własnym zakła
du ubezpieczeń do wielkości ryzyka brutto za-

kładu ubezpieczeń, według stanu na ostatni 
dzień okresu sprawozdawczego, 

W - współczynnik wynoszący: 

- 0,1% w ubezpieczeniach na wypadek 
śmierci, jeżeli umowa ubezpieczenia zo
stała zawarta na okres nie przekraczający 3 
lat, 

- 0,15% w ubezpieczeniach na wypadek 
śmierci, jeżeli umowa ubezpieczenia zo
stała zawarta na okres przekraczający 3 la
ta, ale nie przekraczający 5 lat, 

- 0,3% w pozostałych ubezpieczeniach na 
życie, 

C - współczynnik oznaczający wielkość ryzyka za
kładu ubezpieczeń brutto. 

2. Przez określenie "wielkość ryzyka brutto zakładu 
ubezpieczeń" rozumie się różnicę pomiędzy określoną 
w umowie ubezpieczenia sumą ubezpieczenia na wy
padek śmierci ubezpieczonego lub dożycia przez nie
go określonego wieku a sumą rezerwy ubezpieczeń na 
życie brutto, rezerwy składki brutto i rezerwy na pokry
cie ryzyka niewygasłego brutto, przy czym rezerwy te 
dotyczą ryzyka śmierci ubezpieczonego lub dożycia 
przez niego określonego wieku. 

3. Przez określenie "wielkość ryzyka na udziale 
własnym zakładu ubezpieczeń" rozumie się wielkość 

. ryzyka brutto zakładu ubezpieczeń , pomniejszoną 

o udział reasekuratorów i retrocesjonariuszy. 

Załącznik nr 2 

SPOSÓB WYLICZENIA MARGINESU WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ PROWADZĄCEGO 
DZIAŁALNOŚĆ W GRUPIE 3 DZIAŁU I, WYMIENIONEJ W ZAŁĄCZNIKU DO USTAWY 

1. W grupie 3 działu I, wymienionej w załączniku 
do ustawy, margines wypłacalności (MW) oblicza się 
w sposób następujący: 

a) jeśli F<85%, to MW=(4%xE1+1%xE2)x85%, 

b) jeśli F~85% , to MW=(4%xE1+1%xE2)xF, 

gdzie: 

F - współczynnik oznaczający stosunek procento
wy rezerwy ubezpieczeń na życie na udziale 
własnym zakładu ubezpieczeń do rezerwy 
ubezpieczeń na życie brutto, według stanu na 
ostatni dzień okresu sprawozdawczego, 

E1 - współczynnik oznaczający rezerwę ubezpieczeń 
na życie brutto, w przypadku gdy zakład ubez
pieczeń ponosi ryzyko inwestycyjne, przez co 
rozumie się, że wynik funduszu ubezpieczenio
wego obciąża zakład ubezpieczeń, 

E2 - współczynnik oznaczający rezerwę ubezpieczeń 
na życie brutto, w przypadku gdy zakład ubez-

pieczeń nie ponosi ryzyka inwestycyjnego, 
a umowa ubezpieczenia została zawarta na 
okres przekraczający 5 lat i koszty administra
cyjne przeznaczone na pokrycie wydatków 
związanych z zarządzaniem, wyszczególnione 
w umowie ubezpieczenia , rozłożone są na 
okres przekraczający 5 lat. 

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia obejmuje ryzyko 
śmierci, to w przypadku umów ubezpieczenia, dla któ
rych wielkość ryzyka brutto zakładu ubezpieczeń jest nie
ujemna, do wyniku otrzymanego zgodnie z ust. 1 dodaje 
się składnik S1, który oblicza się w sposób następujący: 

a) jeśli 0<50%, to S1=0,3%xCx50%, 

b) jeśli D~50%, to Sl=O,3%xCxD, 

gdzie: 

D - współczynnik oznaczający stosunek procentowy 
wielkości ryzyka zakładu ubezpieczeń na udziale 
własnym do wielkości ryzyka zakładu ubezpie-
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czeń brutto, według stanu na ostatni dzień okre
su sprawozdawczego, 

C - współczyn n ik ozn aczający wielkość ryzyka brut
to zakładu ubezpieczeń. 

3. Przez określenie "wielkość ryzyka brutto zakładu 
ubezpieczeń " rozumie się różnicę pomiędzy określoną 
w umowie ubezpieczenia sumą ubezpieczenia na wypa
dek śmierci ubezpieczonego lub dożycia przez niego 

określonego wieku a sumą rezerwy ubezpieczeń na ży
cie brutto, rezerwy składki brutto i rezerwy na pokrycie 
ryzyka n iewygasłego brutto, przy czym rezerwy te doty
czą ryzyka śmierci ubezpieczonego lub dożycia przez 
niego określonego wieku. 

4. Przez określenie "wielkość ryzyka na udziale 
własnym zakładu ubezpieczeń" rozumie się wielkość 
ryzyka brutto zakładu ubezpieczeń , pomniejszoną 
o udział reasekuratorów i retrocesjonariuszy. 

Załącznik nr 3 

SPOSÓB WYLICZENIA MARGINESU WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ PROWADZĄCEGO 
DZIAŁALNOŚĆ W DZIALE II ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY 

1. W dziale II załącznika do ustawy margines wypła 
calności (MW) stanowi większy z dwóch marginesów 
wypłacalności obliczonych na podstawie składek 
(MW1) bądź na podstawie przeciętnej rocznej kwoty 
odszkodowań (MW2) z ostatnich 36 lub 84 miesięcy al
bo z okresu całej działalności, gdy zakład ubezpieczeń 
prowadzi działalność krócej niż odpowiednio 36 lub 84 
miesiące. Okres 84 miesięcy stosuje s i ę , gdy co naj
mniej 50% składek w ostatnich 12 m iesiącach przypa
da na ryzyka burzy, gradu, mrozu lub ubezpieczenie 
kredytu . 

W przypadku gdy ustalenie wielkości rezerwy na 
nie wypłacone odszkodowania jest niemożliwe ze 
względu na tworzenie w przeszłości rezerwy na koszty, 
uwzględnia się przeciętną roczną kwotę odszkodowań 
za okres ostatnich 3 lub 7 lat obrotowych. Okres 7 lat 
stosuje się, gdy co najmniej 50% składek w ostatnich 
12 mies iącach przypada na ryzyka burzy, gradu, mrozu 
lub ubezpieczenie kredytu. 

MW=MW1 , gdy MW1 ~MW2, 

MW=MW2, gdy MWkMW2, 

gdzie: 

MWl - oznacza wysokość marginesu wypłacalności 
na podstawie składek, 

MW2 - oznacza wysokość marg inesu wypłacalności 
na podstawie przeciętnej rocznej sumy od
szkodowań. 

2. Wysokość marginesu wypłacalności na podsta
w ie składek (MW1) oblicza się w sposób następujący: 

a) jeśli G :S;(równowartość w złotych 10000000 ECU), 
to 

MW1=18%xGx50%, gdy H<50%, 

MW1 =18%xGxH, gdy H~50% , 

b) jeśli G>(równowartość w złotych 10000000 ECU). 
to 

MW1 =[18%xPl +16%x(G- Pl)]x50%, gdy H<50%, 

MW1 =[18%xPl +16%x(G-Pl)]xH, gdy H~50% , 

gdzie: 

Pl - oznacza równowartość w złotych 10000000 
ECU, 

G - współczynnik oznaczający zbiór składki przy
pisanej z ubezpieczeń bezpośrednich i rease
kuracji czynnej brutto w okresie ostatnich 12 
miesięcy (lub w okresie całej działalności, 
gdy zakład ubezpieczeń prowadzi działalność 
krócej niż rok). 

H - oznacza współczynnik reasekuracyjny. 

3. Wysokość marginesu wypłacalności na podsta
wie przeciętnej rocznej sumy odszkodowań (MW2) ob
licza się w sposób następujący : 

a) jeśli J :s;(równowartość w złotych 7000000 ECU). to 

MW2=26%xJx50%, gdy H<50%, 

MW2=26%xJxH, gdy H~50%, 

b) jeśli J>(równowartość w złotych 7000000 ECU). 
to 

MW2=[26%xP2+23%x(J-P2)]x50%, gdy H<50%, 

MW2=[26%xP2+23%x(J-P2)]xH, gdy H~50%, 

gdzie: 

P2 - oznacza równowartość w złotych 7000000 
ECU, 

J - współczynnik oznaczający przeciętną sumę 

odszkodowań, 

H - oznacza współczynnik reasekuracyjny. 

4. Przez określenie "przeciętna suma odszkodo
wań" rozumie się łączną sumę odszkodowań brutto 
z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji czynnej. 
zmniejszonych o otrzymane zwroty, regresy i odzyski, 
wypłaconych w całym rozpatrywanym okresie (zgod
nie z ust. 1, 36 lub 84 miesiące albo okres całej działal
ności, gdy zakład ubezpieczeń prowadzi działalność 
krócej niż odpowiednio 36 lub 84 miesiące). do której 
dodaje się kwotę rezerwy na nie wypłacone odszkodo
wania brutto według stanu na koniec rozpatrywanego 
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okresu i odejmuje się kwotę rezerwy na nie wypłaco
ne odszkodowania brutto, występującą na początku 
rozpatrywanego okresu, a następnie dzieli się przez 
długość rozpatrywanego okresu (liczbę miesięcy 
w okresie, o którym mowa w ust. 1). 

5. Przez określenie "współczynnik reasekuracyj
ny" rozumie się stosunek procentowy łącznej sumy 
odszkodowań na udziale własnym (po potrąceniu 
udziału reasekuratorów i retrocesjonariuszy) wypła
conych w okresie ostatnich 12 miesięcy (lub w okre-

sie całej działalności, gdy zakład ubezpieczeń pro
wadzi działalność krócej niż rok), po potrąceniu 
wszelkich zwrotów, regresów i odzysków, zwiększo
nej o kwotę rezerwy na nie wypłacone odszkodowa
nia na udziale własnym na koniec tego okresu 
i zmniejszonej o kwotę rezerwy na nie wypłacone 
odszkodowania na udziale własnym na początek te
go okresu, do sumy odszkodowań brutto wypłaco
nych w tym okresie, skorygowanej o zwiększenie 
lub zmniejszenie rezerwy na nie wypłacone odszko
dowania brutto. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 27 października 1995 r. 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycz
nia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, 
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 
i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390 i Nr 124, 
poz. 601) oraz w związku z art. 20 pkt 3 i 4 ustawy bu
dżetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. 
z 1995 r. Nr 27, poz. 141 i 142) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość stawek do
tacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów au
tobusowych i kolejowych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) jednostce przewozu - rozumie się przez to: 

a) przy przewozach autobusowych - przebieg au
tobusu na trasie o długości jednego kilometra 
z uwzględn i eniem pojemności taboru, 

b) przy przewozach kolejowych - przewóz jednego 
pasażera na trasie o długości jednego kilometra, 

2) obszarowych konferencjach rozkładu jazdy - ro
zumie się przez to konferencje przedsiębiorstw 

PKS i innych przewoźników, którzy działają na ob
szarze od 1 do 4 województw, odbywające się 

w składzie od 6 do 42 przewoźników, jeżeli ich ce
lem jest zebranie, ocena i rozpatrzenie wniosków 
komunikacyjnych oraz uzgodnienie i wydanie 
w formie książkowej obszarowego rozkładu jazdy 
autobusów na kolejny rok, 

3) właściwym urzędzie skarbowym rozumie się 
przez to urząd skarbowy właściwy ze względu na 
miejsce wykonywania przewozów, które są pod
stawą rozliczeń z tytułu dotacji przedmiotowych, 
a jeżeli przewozy te wykonywane są na terenie 
właściwości dwóch lub więcej urzędów skarbo-

wych - urząd skarbowy właściwy ze względu na 
siedzibę przewoźnika, a gdy przewoźnik nie ma 
siedziby - urząd skarbowy właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania przewoźnika. 

§ 3. Dotacji przedmiotowych udziela się do: 

1) autobusowych przewozów pasażerskich w między
miastowej komunikacji krajowej, 

2) kolejowych przewozów pasażerskich w komunika
cji krajowej. 

§ 4. 1. Dotację przedmiotową mogą otrzymać, z za
strzeżeniem ust. 3, przewoźnicy świadczący usługi 
przewozu osób w krajowej międzymiastowej komuni
kacji autobusowej, jeżeli spełniają łącznie następujące 
warunki: 

1) realizują usługi przewozowe zgodnie z rozkładem 
jazdy autobusów, uzgodnionym przez wszystkich 
przewoźników na obszarowych konferencjach roz
kładu jazdy, 

2) stosują ceny urzędowe za przewozy osób w krajo
wej międzymiastowej komunikacji autobusowej, 
jeżeli zostały ustalone w zarządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej wydanym na 
podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, 
z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i z 1994 r. Nr 111, poz. 536), 

3) honorują uprawnienia osób do korzystania z bez
płatnych i ulgowych przejazdów, określone 
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. 
o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych prze
jazdów środkami publicznego transportu zbioro
wego (Dz. U. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, 
Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547 oraz z 1995 r. Nr 50, 
poz. 261), 




