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Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci 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 i Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552 i Nr 70,
poz. 819) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obo-
wiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody po-
wsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów (Dz. U.
Nr 26, poz. 310) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) pojazdy samochodowe, ciàgniki rolnicze, mo-
torowery i przyczepy podlegajàce rejestracji
stosownie do przepisów prawa o ruchu drogo-
wym, w tym pojazdy:

a) zabytkowe, w rozumieniu przepisów prawa
o ruchu drogowym,

b) wpisane do ksi´gi inwentarza muzealiów
zgodnie z przepisami dotyczàcymi ewiden-
cjonowania dóbr kultury w muzeach,

c) majàce co najmniej 40 lat,

d) majàce co najmniej 25 lat i uznane przez
uprawnionego rzeczoznawc´ techniki samo-
chodowej i ruchu drogowego za pojazd uni-
katowy lub majàcy szczególne znaczenie dla
udokumentowania historii motoryzacji,

2) pojazdy wolnobie˝ne w rozumieniu przepisów
prawa o ruchu drogowym, z wy∏àczeniem po-
jazdów wolnobie˝nych b´dàcych w posiadaniu
rolników prowadzàcych gospodarstwo rolne
i u˝ytkowanych w zwiàzku z prowadzeniem te-
go gospodarstwa,”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ tak˝e
do posiadacza lub kierujàcego pojazdem,
o którym mowa w § 2 pkt 1, z wy∏àczeniem
pojazdów okreÊlonych w § 2 pkt 1 lit. a)—d),
przed jego rejestracjà oraz do posiadacza
lub kierujàcego pojazdem zarejestrowa-
nym za granicà, nie dopuszczonym do ru-
chu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, od chwili wprowadzenia tych pojaz-
dów do ruchu.

2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ tak˝e
do posiadacza lub kierujàcego pojazdem,

o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a)—d) i pkt 2,
nie dopuszczonym do ruchu, od chwili
wprowadzenia tego pojazdu do ruchu na
drog´ publicznà.”;

3) w § 6 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) okreÊlonych w § 2 pkt 1 lit. a)—d), z zastrze˝e-
niem ust. 4,

2) wolnobie˝nych, okreÊlonych w § 2 pkt 2.”;

4) w § 7 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Pomimo braku pisemnego powiadomienia,
o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej
umowy nie nast´puje, je˝eli zak∏adowi ubezpie-
czeƒ cofni´to zezwolenie na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci w zakresie obowiàzkowego ubezpie-
czenia OC.”;

5) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz pojazdu jest obowiàzany zawrzeç
umow´ ubezpieczenia OC:

1) najpóêniej w dniu rejestracji pojazdu pod-
legajàcego rejestracji, z wyjàtkiem pojaz-
dów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a)—d),

2) przed wprowadzeniem do ruchu na drog´
publicznà pojazdów, o których mowa
w § 2 pkt 1 lit. a)—d) i pkt 2,

3) przed przekroczeniem granicy, je˝eli po-
siadacz lub kierujàcy pojazdem wprowa-
dzanym do ruchu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia
OC,

4) przed wprowadzeniem do ruchu pojaz-
dów, o których mowa w § 2 pkt 1, które nie
zosta∏y zarejestrowane, z wy∏àczeniem po-
jazdów okreÊlonych w § 2 pkt 1 lit. a)—d),

5) przed wprowadzeniem do ruchu na drog´
publicznà pojazdów, o których mowa
w § 2 pkt 1 lit. a)—d) i pkt 2, które nie zo-
sta∏y dopuszczone do ruchu,

6) przed wprowadzeniem do ruchu pojaz-
dów zarejestrowanych za granicà, nie do-
puszczonych do ruchu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

7) najpóêniej w dniu ustania odpowiedzial-
noÊci zak∏adu ubezpieczeƒ w przypadkach
okreÊlonych w ust. 4 pkt 1 i 3, ust. 9 oraz
w § 7 ust. 3, a tak˝e w razie wypowiedze-
nia umowy ubezpieczenia OC.”,
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b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W razie zbycia pojazdu mechanicznego, które-
go posiadacz zawar∏ umow´ ubezpieczenia OC,
na nabywc´ pojazdu przechodzà prawa i obo-
wiàzki zbywcy wynikajàce z tej umowy.”;

6) w § 9 w pkt 3 po wyrazach „w § 8 ust. 4” dodaje si´
wyrazy „i 9”;

7) w § 10 w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W takich przypadkach odszkodowanie jest wyp∏a-
cane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyj-
ny w trybie i na zasadach okreÊlonych przepisami
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.”;

8) w § 11:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „lub naczepà”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „lub naczepy” i „lub
naczepà”;

9) w § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) polegajàce na zanieczyszczeniu lub ska˝eniu
Êrodowiska,”;

10) w § 16 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „pojazd wolnobie˝-
ny lub zabytkowy” zast´puje si´ wyrazami „po-
jazd, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a)—d) i pkt 2”;

11) w § 21:

a) w ust. 1 w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „oraz w przy-
padku okreÊlonym w § 9 pkt 4”,

b) w ust. 2 wyrazy „w § 9 pkt 3—5” zast´puje si´
wyrazami „w § 9 pkt 2—5”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwrot sk∏adki za nie wykorzystany okres od-
powiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ w przy-
padkach, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1
i 2 oraz ust. 9, nast´puje po przedstawieniu
kopii lub odpisu dokumentu ubezpieczenia
zbywcy pojazdu lub ubezpieczonego, o któ-
rym mowa w § 8 ust. 9.”

§ 2. 1. Rolnicy prowadzàcy gospodarstwo rolne,
b´dàcy posiadaczami pojazdów wolnobie˝nych u˝yt-
kowanych w zwiàzku z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, którzy zawarli umow´ obowiàzkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy po-
jazdów mechanicznych, sà uprawnieni, z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, do wypowie-
dzenia tej umowy oraz do zwrotu sk∏adki za ka˝dy pe∏-
ny miesiàc ubezpieczenia, o ile nie nastàpi∏o zdarzenie
uzasadniajàce wyp∏at´ odszkodowania.

2. Je˝eli rolnik, który zawar∏ umow´ ubezpieczenia
OC na okres 12 miesi´cy, nie skorzysta z uprawnienia
wynikajàcego z ust. 1, umowa ubezpieczenia OC nie
podlega przed∏u˝eniu na okres nast´pnych 12 miesi´-
cy.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 grudnia 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci 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 i Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552 i Nr 70,
poz. 819) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 30
grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obo-
wiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej rolników z tytu∏u prowadzenia gospodarstwa rol-
nego (Dz. U. Nr 134, poz. 653 i z 1994 r. Nr 94, poz. 456)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 9 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝, je˝eli szko-

da powsta∏a w zwiàzku z ruchem pojazdów

wolnobie˝nych w rozumieniu przepisów pra-
wa o ruchu drogowym, b´dàcych w posiada-
niu rolników i u˝ytkowanych w zwiàzku z pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego.”;

2) w § 28 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w stanie nietrzeêwoÊci albo b´dàc pod wp∏y-

wem Êrodków odurzajàcych, substancji psy-
chotropowych lub Êrodków zast´pczych w ro-
zumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narko-
manii.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 grudnia 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski


