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II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji: 

adres zamieszkania: 

telefon ....................................................... . 
adres do korespondencji ....... ............. .. ... ...... ........ .. ... .. ... ....... ... ... .. ..... ...... ... .................................................................. . 

telefon ....................................................... . 

III. Wykształcenie i zawód: 

wykształcenie: średnie, wyższe 
(niepotrzebne skreślić) 

Nazwa szkoły i rok ukończenia 

Miejsce pracy 
a) nazwa .................................................................... ....... .... .. ......... ... ............ .......... .. .... .............. ................................... .. 
b) adres .................. ... ............. ... .... .............. .... ..... ........ .... ... .. .. ......... .. ..... ........ ..... ..... ... ...... ......... ... .... ............................. .. 
c) telefon 
d) data zatrudnienia (nawiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charak-

terze) .............................................................. ........ ... ....... ... ... ... ...... ........... ... .................. .. .. ........................................ .. 

IV. Pouczenie: 

Przy składaniu wniosku powinny być przedłożone, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego , dokumenty: 
a) życiorys wraz z przebiegiem pracy zawodowej, 
b) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, 

c) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia doradcy w innych państwach : licencje, świadectwa po
twierdzające zdanie egzaminów lub inne dokumenty, 

d) dokumenty potwierdzające przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zrzeszających doradców, o ile 
wnioskodawca do takich organizacji należy lub należał. 

V. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą 

data ........................................ . podpis ...................................... . 

1) Wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 
2) W przypadku osób, co do których nie ma zastosowania, pozostawia się miejsce nie wypełnione. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 30 grudnia 1998 r. 

w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością 
ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów 

uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. 

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz 272, Nr 88, poz. 554, 
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 139, poz. 934 
oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015) zarządza się, co nastę

puje: 

§ 1. Zakłady ubezpieczeń ponoszą koszty nadzoru 
nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz 

koszty działalności Rzeczn ika Ubezpieczonych i jego 
Biura proporcjonalnie do ich udziału w składce brutto 
przypisanej w danym roku kalendarzowym wszystkich 
zakładów ubezpieczeń działających na podstawie ze
zwolenia, o którym mowa wart. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, 
poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770, 
Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015). 

- -- ---- _._---------------------------------------------------------------------------------
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§ 2. Do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłasza się 
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów 
w formie obwieszczenia wysokość: 

1) składki przypisanej brutto wszystkich zakładów 

ubezpieczeń, 

2) kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczenio
wą i brokerską, 

3) kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych 
i jego Biura 

- w ubiegłym roku kalendarzowym. 

§ 3. Wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru 
nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz 
kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego 
Biura oblicza się mnożąc procentowy udział danego za
kładu ubezpieczeń w składce brutto przypisanej 
w ubiegłym roku kalendarzowym wszystkich zakładów 
ubezpieczeń przez wysokość tych kosztów w ubiegłym 
roku kalendarzowym, a następnie od otrzymanej kwo
ty odejmuje się sumę zaliczek, o których mowa w § 6, 
uiszczonych w ubiegłym roku kalendarzowym . 

§ 4. 1. W przypadku gdy po stronie zakładu ubezpie
czeń powstanie nadpłata, jest ona zaliczana na poczet 
zaliczek za rok następny. 

2. Na pisemny wniosek zakładu ubezpieczeń nad
płata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku . 

§ 5. Zakłady ubezpiecze ń dokonują wpłat na pokry
cie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, oddzielnie 
na rachunek bieżący - subkonto dochodów - Pań 

stwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń oraz na ra 
chunek Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, w ter
minie 30 dni od dnia ogłoszenia wysokości składki 
przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń , 

wysokości kosztów nadzoru nad działalnością ubezpie-

czeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecz
nika Ubezpieczonych i jego Biura w ubiegłym roku ka
lendarzowym. 

§ 6. 1. Zakłady ubezpieczeń wpłacają co miesiąc na 
rachunki, o których mowa w § 5, zaliczkę na poczet 
kosztów: 

1) nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i bro
kerską - w wysokości 0,15% sumy składek brutto 
przypisanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
za który jest uiszczana zaliczka, 

2) działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura 
- w wysokości 0,045%0 sumy składek brutto przy
pisanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za 
który jest uiszczana zaliczka. 

2. Zaliczkę za każdy miesiąc wpłaca się najpóźniej 
do końca tego miesiąca . 

§ 7. W przypadku niedotrzymania terminów płatno
ści, o których mowa w § 4 ust. 2, § 5 i § 6 ust. 2, pobie
ra się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawo
wych. 

§ 8. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
21 marca 1996 r. w sprawie sposobu obliczania wpłat 
zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru 
nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz 
kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego 
Biura, terminów uiszczania wpłat i wysokości odsetek 
za ich nieuiszczenie w terminie oraz podziału tych 
wpłat na organ nadzoru, Rzecznika Ubezpieczonych 
i jego Biuro (Monitor Polski Nr 21, poz. 243). 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styczn i a 1999 r. 

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

z dnia 31 grudnia 1998 r. 

w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 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, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 
i Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się urzędową cenę detaliczną spirytusu 
rektyfikowanego luksusowego produkcji krajowej 
w butelce o pojemności 1,01- w wysokości 87,00 zł . 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ce
ny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach 
o pojemności jednego litra (Dz. U. Nr 82, poz. 531). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner 


