
Dziennik Ustaw Nr 37 - 1020 - Poz. 162 i 163 

w nawiasie, wyraz "oraz" zastępuje się prze
cinkiem, a po wyrazach " poz. 670" dodaje się 
wyrazy "orazz 1995 r. Nr44, poz. 231 i Nr 142, 
poz. 702 i 703"; 

2) w rozdziale IV Klasyfikacja paragrafów dochodów 
(z objaśnieniami): 

a) dodaje się paragraf 13 w brzmieniu: 

,,13 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwo
wych", 

b) w objaśnieniach występujących po paragrafie 
,,34 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji 
przedsiębiorstw", w podstawie prawnej wskaza
nej w nawiasie, po wyrazach "poz. 2" dodaje się 
wyrazy", Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791", 

c) w objaśnieniach występujących po paragrafie 
,,64 Różne opłaty" skreśla się wyrazy" - opła
ty turystyczne," 

d) w objaśnieniach występujących po paragrafie 
,,91 Wpływy z rozliczeń pozostałości środków 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej", 
w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, 
wyraz "oraz" zastępuje się przecinkiem, a po 
wyrazach "poz. 591" dodaje się wyrazy 
", z 1995 r. Nr 138, poz. 682 oraz z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110"; 

3) w rozdziale V Klasyfikacja paragrafów wydatków 
(z objaśnieniami): 

a) w objaśnieniach podanych w "Uwadze": 

- w grupie paragrafów "Dotacje i subwencje" 
skreśla się wyrazy ,,92," 

- w grupie paragrafów "Wydatki majątkowe" 
po wyrazach ,,86," dodaje się wyrazy ,,92," 

b) skreśla się paragraf ,,27 Stypendia fundowane", 

c) w objaśnieniach występujących po paragrafie 
,,28 Podróże służbowe krajowe", w podstawie 
prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz "oraz" za
stępuje się przecinkiem, a po wyrazach" poz. 200" 
dodaje się wyrazy Iloraz z 1996 r. Nr 7, poz. 83", 

d) w objaśnieniach występujących po paragrafie 
,,42 Składki na Fundusz Pracy", w podstawie 
prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach 
"poz. 1" dodaje się wyrazy Iloraz z 1996 r. Nr 5, 
poz. 34", 

e) w objaśnieniach występujących po paragrafie 
,,91 Rozliczenia pozostałości środków publicz
nych zakładów opieki zdrowotnej", w podstawie 
prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz "i" 
zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach 
"poz. 591" dodaje się wyrazy", z 1995 r. Nr 138, 
poz. 682 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110". 

§ 2. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity rozporządze
nia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków bu
dżetowych oraz innych przychodów i rozchodów, 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów 
ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów 
i wydatków budżetowych od dnia 1 stycznia 1996 r. 

Minister Finansów: w z. J. Kubik 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 22 marca 1996 r. 

w sprawie określenia przypadków dopuszczalności zawierania umów ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń 
nie posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Osoby zagraniczne podejmujące działalność 
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz osoby krajowe, w rozumieniu prawa dewizowego, 
mogą zawierać umowy ubezpieczenia poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej z zakładem ubezpieczeń in
nym niż działający na podstawie zezwolenia wydane
go zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o działalno
ści ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62), 
zwanej dalej ustawą, w przypadkach ubezpieczania: 

1) ryzyka, co do którego ubezpieczający otrzymał na 
piśmie odmowę zawarcia umowy ubezpieczenia 

od co najmniej trzech zakładów ubezpieczeń pro
wadzących działalność na podstawie ustawy w za
kresie tego rodzaju ubezpieczeń, do którego zali
czane jest to ryzyko, 

2) ryzyka umiejscowionego poza granicami Rzeczypo
spolitej Polskiej, jeżeli zawarcia umowy ubezpie
czenia w miejscowym zakładzie ubezpieczeń wy
maga prawo obowiązujące w tym państwie, 

3) ryzyka, którego ubezpieczenia w tym zakładzie 
ubezpieczeń wymaga umowa międzynarodowa, 

4) odpowiedzialności cywilnej armatora, ubezpiecza
nej w armatorskich klubach wzajemnych ubezpie
czeń, 
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5) przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na 
transportowanych przedmiotach, niezależnie od 
każdorazowo stosowanych środków transportu, 
jeśli transport ten odbywa się w ramach obrotu to
warowego z zagranicą. 

2. Ministerstwo Finansów udziela informacji o ro
dzajach ubezpieczeń wymienionych w zezwoleniu wy
danym poszczególnym zakładom ubezpieczeń. 

3. W wypadku gdy mniej niż trzy zakłady ubezpie
czeń posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie określonego rodzaju ubez
pieczeń, osoba, o której mowa w ust. 1, powinna uzy
skać pisemną odmowę od wszystkich tych zakładów. 

4. W wypadku gdy żaden zakład ubezpieczeń nie 
posiada zezwolenia na prowadzenie działalności ubez
pieczeniowej w zakresie danego rodzaju ubezpieczeń, 
osoba, o której mowa w ust. 1, powinna uzyskać za
świadczenie Ministerstwa Finansów stwierdzające po
wyższy stan prawny. Zaświadczenie to zastępuje od
mowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 2. Osoba krajowa w rozumieniu prawa dewizo
wego, przebywająca za granicą, może zawrzeć umo
wę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń nie posia 
dającym zezwolenia na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej w Polsce na okres pobytu za grani
cą, jeżeli ubezpieczone ryzyko związane jest z tym po
bytem. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
18 grudnia 1990 r. w sprawie określenia przypadków 
dopuszczalności zawierania ubezpieczenia u ubezpie
czycieli nie posiadających zezwolenia na prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej w Polsce (Monitor Pol
ski Nr 49, poz. 379). 

§ 4. Do umów ubezpieczenia zawartych przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia sto
suje się przepisy, o których mowa w § 3. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 
kwietnia 1996 r. 

Minister Finansów: G. W Kofodko 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 26 marca 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą. 

Na podstawie art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 
grudnia 1995 r. w sprawie zasad reasekuracji ryzyk 
ubezpieczeniowych za granicą (Dz. U. Nr 143, poz. 707) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Zakład ubezpieczeń w zawieranych umowach 
reasekuracyjnych nie może zobowiązać się do 

przekazania reasekuratorom zagranicznym 
mającym siedzibę na terytorium jednego pań 
stwa, z wyjątkiem państw należących do Orga
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD), więcej niż 25% składki przypisanej 
brutto ze wszystkich ubezpieczeń bezpośred
nich w danym roku obrotowym."; 

2) skreśla się § 4 . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 kwietnia 1996 r. 

Minister Finansów: G.W Kofodko 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 19 marca 1996 r. 

w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom 
uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. 

Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy 
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbroj-

nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433) 
zarządza się, co następuje: 


