
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 oraz z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla ogólne warunki obo-
wiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody po-
wsta∏e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w zwiàzku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubez-
pieczeniem OC”.

§ 2. Pojazdami mechanicznymi, zwanymi dalej „po-
jazdami”, w rozumieniu rozporzàdzenia, sà:

1) pojazdy samochodowe, ciàgniki rolnicze, motoro-
wery i przyczepy podlegajàce rejestracji stosownie
do przepisów prawa o ruchu drogowym,

2) pojazdy wolnobie˝ne dopuszczone do ruchu sto-
sownie do przepisów prawa o ruchu drogowym,

3) pojazdy zarejestrowane za granicà i dopuszczone
do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) inne pojazdy b´dàce w posiadaniu jednostek pod-
leg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw obrony
narodowej albo organów i jednostek nadzorowa-
nych, podleg∏ych lub podporzàdkowanych mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, na-
p´dzane umieszczonym na nich silnikiem zasila-

nym z w∏asnego êród∏a energii, wraz z ciàgni´tym
wszelkiego rodzaju sprz´tem.

§ 3. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ tak˝e do
posiadacza lub kierujàcego pojazdem nie dopuszczo-
nym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a mimo to wprowadzonym do ruchu na drog´ publicz-
nà.

§ 4. 1. Posiadacz pojazdu jest obowiàzany zawrzeç
umow´ ubezpieczenia OC za szkody mogàce powstaç
w zwiàzku z ruchem posiadanego pojazdu.

2. Umow´ ubezpieczenia OC posiadacz pojazdu
mo˝e zawrzeç z wybranym zak∏adem ubezpieczeƒ pro-
wadzàcym dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w zakresie
ubezpieczenia OC.

§ 5. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany na ˝àda-
nie organów uprawnionych lub obowiàzanych do prze-
prowadzania kontroli okazaç dokument potwierdzajà-
cy zawarcie umowy ubezpieczenia OC wa˝nej w dniu
kontroli lub dokument stwierdzajàcy op∏acenie sk∏adki
tego ubezpieczenia za okres obejmujàcy dat´ kontroli.

Rozdzia∏ 2

Spe∏nienie obowiàzku ubezpieczenia

§ 6. 1. Umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ na
okres 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Umow´ ubezpieczenia OC na czas krótszy ni˝ 12
miesi´cy, zwanà dalej „umowà ubezpieczenia krótko-
terminowego”, mo˝na zawrzeç, je˝eli pojazd jest zare-
jestrowany:

1) czasowo,

2) za granicà.
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1302 Soki i ekstrakty roÊlinne; substancje pektynowe,
pektyniany i pektany; agar-agar i inne Êluzy 
i zag´szczacze modyfikowane lub nie, 
pochodzàce z produktów roÊlinnych:
— Âluzy i zag´szczacze, modyfikowane lub nie, 

pochodzàce z produktów roÊlinnych:
1302 32 — — Âluzy i zag´szczacze, modyfikowane lub 

nie, pochodzàce z chleba Êwi´tojaƒskiego, 
nasion chleba Êwi´tojaƒskiego 
lub z nasion roÊliny guar:

1302 32 10 0 — — — Z chleba Êwi´tojaƒskiego i jego nasion 1
1302 32 90 0 — — — Z nasion roÊliny guar 8
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 marca 2000 r.

w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy po-
jazdów mechanicznych za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów.



3. Umow´ ubezpieczenia krótkoterminowego mo˝-
na tak˝e zawrzeç, jednak na czas nie krótszy ni˝ 3 mie-
siàce, w odniesieniu do pojazdów:

1) wolnobie˝nych, okreÊlonych w § 2 pkt 2,

2) zabytkowych, w rozumieniu przepisów prawa o ru-
chu drogowym, które sà wpisane do ksi´gi inwen-
tarza muzealiów, zgodnie z przepisami dotyczàcy-
mi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach.

4. Umow´ ubezpieczenia OC, o której mowa
w ust. 2 pkt 1, zawiera si´ na czas nie krótszy ni˝ okres
czasowej rejestracji, okreÊlony w decyzji starosty w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania w∏aÊci-
ciela pojazdu, nie krótszy jednak ni˝ 15 dni.

5. Umow´ ubezpieczenia OC, o której mowa
w ust. 2 pkt 2, zawiera si´ na okres pobytu pojazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie krótszy jed-
nak ni˝ 15 dni.

§ 7. 1. Je˝eli posiadacz pojazdu, nie póêniej ni˝ na
jeden dzieƒ przed up∏ywem dwunastomiesi´cznego
okresu, na który umowa ubezpieczenia OC zosta∏a za-
warta, nie powiadomi pisemnie zak∏adu ubezpieczeƒ
o jej wypowiedzeniu, przyjmuje si´, ˝e zosta∏a zawarta
kolejna umowa na okres nast´pnych 12 miesi´cy.

2. Pomimo braku pisemnego powiadomienia,
o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie
nast´puje, je˝eli nie zosta∏a op∏acona w ca∏oÊci okre-
Êlona w umowie sk∏adka za mijajàcy okres 12 miesi´-
cy.

3. W przypadku okreÊlonym w ust. 2 odpowiedzial-
noÊç zak∏adu ubezpieczeƒ koƒczy si´ z up∏ywem 12
miesi´cy, za które przypada∏a niezap∏acona w ca∏oÊci
sk∏adka.

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

1) najpóêniej w dniu rejestracji pojazdu podlegajàce-
go rejestracji,

2) przed wprowadzeniem do ruchu na drog´ publicz-
nà pojazdu wolnobie˝nego,

3) przed przekroczeniem granicy, je˝eli posiadacz lub
kierujàcy pojazdem wprowadzanym do ruchu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada
ubezpieczenia OC,

4) przed wprowadzeniem do ruchu na drog´ publicz-
nà pojazdu, o którym mowa w § 3,

5) najpóêniej w dniu ustania odpowiedzialnoÊci zak∏a-
du ubezpieczeƒ, w przypadku okreÊlonym w § 7
ust. 3.

2. Je˝eli umowa ubezpieczenia OC jest zawierana
przed rejestracjà pojazdu podlegajàcego rejestracji, na
˝àdanie zak∏adu ubezpieczeƒ posiadacz pojazdu jest
zobowiàzany przedstawiç zaÊwiadczenie o pozytyw-
nym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciàg

ze Êwiadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalnia-
jàcej z koniecznoÊci uzyskania Êwiadectwa homologa-
cji na dany pojazd.

3. Je˝eli, w przypadku okreÊlonym w ust. 2, pojazd,
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie zosta∏
zarejestrowany, ka˝da ze stron mo˝e odstàpiç od umo-
wy ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiajàc
o tym pisemnie drugà stron´ umowy.

4. W razie zbycia pojazdu zarejestrowanego lub po-
jazdu wolnobie˝nego dopuszczonego do ruchu, na je-
go nabywc´ przechodzà prawa i obowiàzki zbywcy wy-
nikajàce z umowy ubezpieczenia OC. Umowa ubezpie-
czenia OC ulega rozwiàzaniu po up∏ywie 30 dni od dnia
zbycia pojazdu, nie póêniej jednak ni˝:

1) z dniem zarejestrowania pojazdu na nabywc´,

2) z chwilà zawarcia przez nabywc´ nowej umowy
ubezpieczenia OC,

3) z koƒcem okresu, na jaki umowa zosta∏a zawarta.

5. W razie nabycia pojazdu zarejestrowanego, któ-
rego zbywca, wbrew obowiàzkowi, nie zawar∏ umowy
ubezpieczenia OC, nabywca jest zobowiàzany zawrzeç
umow´ ubezpieczenia OC najpóêniej w dniu nabycia
pojazdu.

6. Zbywca pojazdu przekazuje nabywcy dokumen-
ty potwierdzajàce zawarcie umowy ubezpieczenia OC
oraz powiadamia zak∏ad ubezpieczeƒ, w terminie 30
dni, o zbyciu pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

7. Skutki wyrzàdzenia szkody przez nabywc´ pojaz-
du w okresie, o którym mowa w ust. 4, nie obcià˝ajà
zbywcy pojazdu.

8. Zbywca pojazdu ponosi wraz z nabywcà odpo-
wiedzialnoÊç solidarnà wobec zak∏adu ubezpieczeƒ za
zap∏at´ sk∏adki ubezpieczeniowej, nale˝nej zak∏adowi
ubezpieczeƒ do dnia rozwiàzania umowy w przypadku,
o którym mowa w ust. 4.

9. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez
posiadacza pojazdu nie b´dàcego w∏aÊcicielem pojaz-
du, prawa i obowiàzki posiadacza, wynikajàce z zawar-
tej umowy ubezpieczenia OC, przechodzà na w∏aÊcicie-
la pojazdu z chwilà, gdy posiadacz utraci∏ posiadanie
pojazdu na rzecz w∏aÊciciela. Umowa ubezpieczenia
OC ulega rozwiàzaniu po up∏ywie 30 dni po dniu przej-
Êcia posiadania pojazdu na rzecz w∏aÊciciela, nie póê-
niej jednak ni˝ z chwilà zawarcia przez w∏aÊciciela no-
wej umowy ubezpieczenia OC lub z koƒcem okresu, na
jaki umowa zosta∏a zawarta.

10. Obowiàzki okreÊlone w ust. 6 dotyczà odpo-
wiednio posiadacza pojazdu, o którym mowa w ust. 9.

§ 9. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu:

1) z up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta,

2) z chwilà wyrejestrowania pojazdu,

3) w przypadkach okreÊlonych w § 8 ust. 4,
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4) z chwilà udokumentowania trwa∏ej i zupe∏nej utra-
ty posiadania pojazdu w okolicznoÊciach nie powo-
dujàcych zmiany posiadacza,

5) z dniem odstàpienia od umowy w przypadku okre-
Êlonym w § 8 ust. 3.

Rozdzia∏ 3

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

§ 10. 1. Z ubezpieczenia OC przys∏uguje odszkodo-
wanie, je˝eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem sà zo-
bowiàzani do odszkodowania za wyrzàdzonà w zwiàz-
ku z ruchem tego pojazdu szkod´, której nast´pstwem
jest Êmierç, uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia bàdê
te˝ utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

2. Za szkod´ powsta∏à w zwiàzku z ruchem pojazdu
uwa˝a si´ równie˝ szkod´ powsta∏à:

1) przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,

2) bezpoÊrednio przy za∏adowywaniu i roz∏adowywa-
niu pojazdu,

3) podczas zatrzymania, postoju lub gara˝owania.

3. Ubezpieczeniem OC obj´ta jest odpowiedzial-
noÊç cywilna ka˝dej osoby, która kierujàc pojazdem
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrzàdzi-
∏a szkod´ ruchem tego pojazdu.

4. Odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca w granicach
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza lub kierujàce-
go pojazdem, najwy˝ej jednak do ustalonej w umowie
sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ równowartoÊç w z∏otych 600 000 euro, usta-
lona przy zastosowaniu kursu Êredniego walut obcych
og∏aszanego przez Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego wed∏ug tabeli kursów nr 1 ka˝dego roku, w od-
niesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki sà obj´-
te ubezpieczeniem, bez wzgl´du na liczb´ poszkodo-
wanych osób.

5. Je˝eli ubezpieczono odpowiedzialnoÊç cywilnà
posiadacza tego samego pojazdu na ten sam okres
w dwóch lub wi´cej zak∏adach ubezpieczeƒ, ka˝dy
z tych zak∏adów ubezpieczeƒ odpowiada za wyrzàdzo-
nà w tym czasie przez posiadacza lub kierujàcego pojaz-
dem szkod´ proporcjonalnie do okreÊlonej przez niego
w umowie ubezpieczenia OC sumy gwarancyjnej.

6. Za szkod´ wyrzàdzonà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej odszkodowanie przys∏uguje równie˝
wówczas, gdy sprawca szkody na osobie nie móg∏ byç
zidentyfikowany lub gdy sprawca szkody na mieniu
i na osobie nie posiada∏ ubezpieczenia OC. W takich
przypadkach odszkodowanie z ubezpieczenia OC jest
wyp∏acane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny.

§ 11. 1. Je˝eli szkoda wyrzàdzona zostaje ruchem
zespo∏u pojazdów, ubezpieczeniem OC posiadacza po-
jazdu silnikowego ciàgnàcego obj´ta jest szkoda spo-
wodowana przyczepà lub naczepà, która:

1) z∏àczona jest z pojazdem silnikowym,

2) od∏àczy∏a si´ od pojazdu silnikowego ciàgnàcego
i jeszcze si´ toczy∏a.

2. Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy lub
naczepy obj´ta jest tylko szkoda spowodowana przy-
czepà lub naczepà, która:

1) nie jest z∏àczona z pojazdem silnikowym ciàgnàcym
bàdê

2) od∏àczy∏a si´ od pojazdu silnikowego ciàgnàcego
i przesta∏a si´ ju˝ toczyç.

3. Zasad´ okreÊlonà w ust. 1 stosuje si´ równie˝
w razie z∏àczenia pojazdów w celu holowania.

§ 12. Z tytu∏u ubezpieczenia OC zak∏ad ubezpieczeƒ
równie˝ jest zobowiàzany do:

1) zwrotu uzasadnionych okolicznoÊciami zdarzenia
kosztów majàcych na celu zapobie˝enie zwi´ksze-
niu szkody,

2) pokrycia niezb´dnych kosztów obrony sàdowej
przeciw roszczeniom osoby trzeciej w sporze pro-
wadzonym na polecenie zak∏adu ubezpieczeƒ lub
za jego zgodà.

§ 13. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie odpowiada za szkody:

1) polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
mienia, wyrzàdzone przez kierujàcego posiadaczo-
wi pojazdu,

2) wynik∏e w przewo˝onych za op∏atà ∏adunkach,
przesy∏kach lub baga˝u, chyba ˝e odpowiedzial-
noÊç za powsta∏à szkod´ ponosi posiadacz innego
pojazdu ni˝ pojazd przewo˝àcy,

3) polegajàce na utracie gotówki, bi˝uterii, papierów
wartoÊciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów
oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych
i podobnych,

4) w których nast´pstwie zanieczyszczeniu lub ska˝e-
niu uleg∏o Êrodowisko naturalne,

5) które ∏àcznie nie przekraczajà 50% najni˝szego wy-
nagrodzenia pracowników, ustalonego przez Mini-
stra Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

Rozdzia∏ 4

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC, powstanie i czas
trwania odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ

§ 14. 1. Umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ na pi-
semny wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez
niego upowa˝nionej, z∏o˝ony zak∏adowi ubezpieczeƒ.
Nie dotyczy to przypadku okreÊlonego w § 7 ust. 1.

2. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e odmówiç wydania
zaÊwiadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC.
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§ 15. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC zak∏ad
ubezpieczeƒ potwierdza polisà lub innym dokumen-
tem ubezpieczenia.

§ 16. 1. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ roz-
poczyna si´, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, z chwilà zawar-
cia umowy ubezpieczenia OC i zap∏acenia sk∏adki ubez-
pieczeniowej lub jej pierwszej raty.

2. Je˝eli w umowie ubezpieczenia OC zosta∏ okre-
Êlony póêniejszy termin p∏atnoÊci sk∏adki lub jej pierw-
szej raty, odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ roz-
poczyna si´ z chwilà zawarcia umowy.

3. Inny ni˝ wskazany w ust. 1 i 2 termin rozpocz´cia
odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ mo˝na
w umowie ubezpieczenia OC okreÊliç wówczas, gdy
umow´ zawiera si´:

1) na okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy, gdy pojazd jest za-
rejestrowany czasowo lub zarejestrowany za grani-
cà albo gdy jest to pojazd wolnobie˝ny lub zabyt-
kowy,

2) przed zarejestrowaniem pojazdu podlegajàcego re-
jestracji,

3) na okres kolejnych 12 miesi´cy przed rozpocz´ciem
tego okresu.

§ 17. 1. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
trwa przez okres wskazany w umowie i koƒczy si´
z up∏ywem ostatniego dnia tego okresu, z zastrze˝e-
niem wyjàtków przewidzianych w niniejszym rozporzà-
dzeniu.

2. W razie op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej w ra-
tach, niezap∏acenie przez posiadacza pojazdu raty
sk∏adki w oznaczonym terminie nie powoduje ustania
odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ.

3. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ, wynika-
jàca z umowy ubezpieczenia OC, ustaje w przypadkach
okreÊlonych w § 9.

Rozdzia∏ 5

Sk∏adka ubezpieczeniowa

§ 18. 1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà ustala si´ wed∏ug
taryfy obowiàzujàcej w dniu rozpocz´cia odpowie-
dzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ. System taryf sk∏adek
ubezpieczeniowych stosowanych przez zak∏ad ubez-
pieczeƒ w ubezpieczeniu OC powinien uwzgl´dniaç
przepisy rozdzia∏u 11.

2. Przy ustalaniu sk∏adki ubezpieczeniowej za dwu-
nastomiesi´czny okres ubezpieczenia uwzgl´dnia si´
jej obni˝ki lub podwy˝ki zale˝nie od dotychczasowego
bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpie-
czenia OC.

3. W umowie ubezpieczenia krótkoterminowego
zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e uwzgl´dniç obni˝ki lub pod-
wy˝ki sk∏adki zale˝nie od dotychczasowego bezszkodo-
wego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia OC.

§ 19. 1. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, posiadacz
pojazdu op∏aca sk∏adk´ ubezpieczeniowà przy zawiera-
niu umowy z góry za ca∏y okres odpowiedzialnoÊci za-
k∏adu ubezpieczeƒ.

2. Sk∏adka ubezpieczeniowa mo˝e byç op∏acona
w ratach, których wysokoÊç i terminy p∏atnoÊci zosta∏y
ustalone w umowie.

3. W przypadku zw∏oki w op∏acaniu sk∏adki lub jej
raty, zak∏adowi ubezpieczeƒ przys∏ugujà odsetki usta-
wowe.

§ 20. Ustalona przez zak∏ad ubezpieczeƒ na dwuna-
stomiesi´czny okres ubezpieczenia sk∏adka mo˝e byç
w okresie trwania ubezpieczenia podwy˝szona, je˝eli
zajdà okolicznoÊci przewidziane w § 41.

§ 21. 1. Zwrot sk∏adki za nie wykorzystany okres od-
powiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ przys∏uguje:

1) posiadaczowi w razie wyrejestrowania pojazdu lub
udokumentowania trwa∏ej i zupe∏nej utraty posia-
dania w okolicznoÊciach nie powodujàcych zmiany
posiadacza,

2) w razie odstàpienia od umowy ze skutkiem natych-
miastowym w przypadku okreÊlonym w § 8 ust. 3,

3) w razie rozwiàzania si´ umowy w przypadkach
okreÊlonych w § 8 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz w przypadku
okreÊlonym w § 9 pkt 4,

4) posiadaczowi, o którym mowa w § 8 ust. 9, w zwiàz-
ku z utratà posiadania pojazdu.

2. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w ust. 1, nie przy-
s∏uguje, je˝eli szkoda, za którà zak∏ad ubezpieczeƒ wy-
p∏aci∏ lub jest zobowiàzany wyp∏aciç odszkodowanie
z tytu∏u ubezpieczenia OC, nastàpi∏a w okresie poprze-
dzajàcym rozwiàzanie umowy w przypadkach okreÊlo-
nych w § 9 pkt 3–5.

3. Zwrot sk∏adki za nie wykorzystany okres odpo-
wiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ w przypadkach,
o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 i 2, nast´puje na pod-
stawie kopii lub odpisu dokumentu ubezpieczenia
zbywcy pojazdu.

§ 22. 1. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w § 21, przy-
s∏uguje za ka˝dy pe∏ny miesiàc nie wykorzystanego
ubezpieczenia.

2. W przypadku umowy ubezpieczenia OC zawartej
na okres 12 miesi´cy wysokoÊç miesi´cznej sk∏adki
podlegajàcej zwrotowi stanowi 1/12 sk∏adki nale˝nej za
dwunastomiesi´czny okres ubezpieczenia.

Rozdzia∏ 6

Prawa i obowiàzki stron umowy

§ 23. 1. W razie wypadku kierujàcy pojazdem powi-
nien:

1) przedsi´wziàç odpowiednie Êrodki w celu zapew-
nienia bezpieczeƒstwa ruchu w miejscu wypadku,
staraç si´ o z∏agodzenie skutków wypadku oraz za-
pewnienie pomocy lekarskiej osobom poszkodo-
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wanym, jak równie˝, w miar´ mo˝liwoÊci, zabez-
pieczyç mienie osób poszkodowanych,

2) zapobiec, w miar´ mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´
szkody,

3) udzieliç osobom poszkodowanym niezb´dnych in-
formacji, koniecznych do identyfikacji zak∏adu
ubezpieczeƒ, ∏àcznie z podaniem danych dotyczà-
cych zawartej umowy ubezpieczenia OC,

4) w razie kolizji z innym pojazdem ustaliç, w miar´
mo˝liwoÊci, zak∏ad ubezpieczeƒ, u którego posia-
dacz tego pojazdu jest ubezpieczony w zakresie
ubezpieczenia OC.

2. W razie wypadku posiadacz lub kierujàcy pojaz-
dem powinni powiadomiç o tym niezw∏ocznie zak∏ad
ubezpieczeƒ, udzielajàc mu niezb´dnych informacji
i wyjaÊnieƒ.

§ 24. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany powia-
domiç policj´ o wypadku z ofiarami w ludziach oraz
o wypadku powsta∏ym w okolicznoÊciach nasuwajà-
cych przypuszczenia, ˝e pope∏niono przest´pstwo.

§ 25. Posiadacz lub kierujàcy pojazdem bàdê te˝
osoba zg∏aszajàca roszczenie powinni przedstawiç za-
k∏adowi ubezpieczeƒ posiadane dowody dotyczàce
wypadku i u∏atwiç zak∏adowi ubezpieczeƒ ustalenie
okolicznoÊci wypadku i rozmiaru szkód, jak równie˝
udzieliç pomocy w dochodzeniu przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ roszczeƒ przeciwko sprawcy wypadku.

§ 26. Niezw∏ocznie po otrzymaniu zawiadomienia
o wypadku zak∏ad ubezpieczeƒ przeprowadza post´po-
wanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego, wypad-
ku, zasadnoÊci roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania
oraz informuje posiadacza pojazdu i osob´ zg∏aszajàcà
roszczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia
odszkodowania.

§ 27. Je˝eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem z wi-
ny umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa nie dope∏ni∏
obowiàzków wymienionych w § 23–25, a mia∏o to
wp∏yw na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowie-
dzialnoÊci cywilnej bàdê te˝ na zwi´kszenie rozmiarów
szkody, zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e dochodziç od tych
osób zwrotu tej cz´Êci wyp∏aconego uprawnionemu
odszkodowania, która nie by∏aby Êwiadczona w razie
dope∏nienia przez te podmioty cià˝àcych na nich obo-
wiàzków. Ci´˝ar udowodnienia faktów uzasadniajà-
cych zwrot zak∏adowi ubezpieczeƒ cz´Êci wyp∏aconego
uprawnionemu odszkodowania spoczywa na zak∏adzie
ubezpieczeƒ.

§ 28. Przepis § 27 stosuje si´ odpowiednio, gdy wy-
p∏acajàcym odszkodowanie jest Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny.

Rozdzia∏ 7

Dochodzenie roszczeƒ i wyp∏ata odszkodowania

§ 29. 1. Uprawniony do odszkodowania za szkod´
powsta∏à w zwiàzku z ruchem pojazdu, za którà odpo-
wiedzialnoÊç cywilna obj´ta jest ubezpieczeniem OC,

mo˝e dochodziç roszczenia bezpoÊrednio od zak∏adu
ubezpieczeƒ.

2. Je˝eli uprawniony do odszkodowania wystàpi
z roszczeniem do posiadacza lub kierujàcego pojaz-
dem, którego ruchem szkoda zosta∏a spowodowana,
posiadacz lub kierujàcy pojazdem powiadamiajà o tym
zak∏ad ubezpieczeƒ.

3. W post´powaniu sàdowym przeciwko posiada-
czowi lub kierujàcemu pojazdem o naprawienie szko-
dy wyrzàdzonej ruchem tego pojazdu konieczne jest
przypozwanie tak˝e zak∏adu ubezpieczeƒ, w którym po-
siadacz pojazdu jest ubezpieczony w zakresie ubezpie-
czenia OC.

§ 30. Zaspokojenie lub uznanie przez posiadacza
lub kierujàcego pojazdem roszczenia o naprawienie
wyrzàdzonej ruchem tego pojazdu szkody, która jest
obj´ta ubezpieczeniem OC, nie ma skutków prawnych
wzgl´dem zak∏adu ubezpieczeƒ, je˝eli nie wyrazi∏ on na
to uprzednio zgody.

§ 31. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca odszkodowa-
nie z tytu∏u ubezpieczenia OC na podstawie uznania
roszczenia uprawnionego do odszkodowania, zawartej
z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.

2. Zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca odszkodowanie
bezpoÊrednio osobie uprawnionej, zawiadamiajàc
o tym posiadacza pojazdu.

§ 32. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca odszkodowa-
nie w terminie 30 dni, liczàc od dnia otrzymania zawia-
domienia o wypadku.

2. Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie oko-
licznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
zak∏adu ubezpieczeƒ lub wysokoÊci odszkodowania
okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie wyp∏aca si´
w terminie 14 dni od wyjaÊnienia tych okolicznoÊci.
Jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodowania zak∏ad
ubezpieczeƒ wyp∏aca w terminie okreÊlonym w ust. 1.

3. Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przy-
s∏uguje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym
roszczeniu, zak∏ad ubezpieczeƒ informuje o tym na pi-
Êmie osob´ zg∏aszajàcà roszczenie i posiadacza pojaz-
du w terminie okreÊlonym w ust. 1 lub ust. 2, wskazu-
jàc na okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà uzasadnia-
jàcà odmow´ wyp∏aty odszkodowania lub jego cz´Êci.
Pismo zak∏adu ubezpieczeƒ powinno zawieraç poucze-
nie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ z tytu∏u ubez-
pieczenia OC.

Rozdzia∏ 8

Roszczenia o zwrot wyp∏aconego przez zak∏ad 
ubezpieczeƒ odszkodowania

§ 33. Zak∏adowi ubezpieczeƒ przys∏uguje upraw-
nienie dochodzenia od kierujàcego pojazdem zwrotu
wyp∏aconego z tytu∏u ubezpieczenia OC odszkodowa-
nia, je˝eli kierujàcy:

1) wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie lub w stanie po u˝yciu
alkoholu albo b´dàc pod wp∏ywem Êrodków odu-
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rzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrod-
ków zast´pczych w rozumieniu przepisów o prze-
ciwdzia∏aniu narkomanii,

2) wszed∏ w posiadanie pojazdu wskutek pope∏nienia
przest´pstwa,

3) nie posiada∏ wymaganych uprawnieƒ do kierowa-
nia pojazdem, z wyjàtkiem przypadków, gdy cho-
dzi∏o o ratowanie ˝ycia ludzkiego lub mienia albo
o poÊcig za osobà podj´ty bezpoÊrednio po pope∏-
nieniu przez nià przest´pstwa,

4) zbieg∏ z miejsca zdarzenia,

5) nie dope∏ni∏ obowiàzków w przypadku okreÊlonym
w § 27 — w zakresie tej cz´Êci wyp∏aconego od-
szkodowania, która nie by∏aby Êwiadczona przez
zak∏ad ubezpieczeƒ w razie dope∏nienia przez kieru-
jàcego cià˝àcych na nim obowiàzków.

Rozdzia∏ 9

Roszczenia 
do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

§ 34. 1. Je˝eli sprawca szkody na osobie nie móg∏
byç zidentyfikowany — nie mo˝na by∏o ustaliç to˝sa-
moÊci posiadacza pojazdu lub kierujàcego pojazdem
i nie zidentyfikowano pojazdu — Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny wyp∏aca osobie uprawnionej do
odszkodowania z tytu∏u ubezpieczenia OC odszkodo-
wanie za szkod´ na osobie. Natomiast gdy zidentyfiko-
wany sprawca szkody nie posiada∏ ochrony ubezpie-
czeniowej wynikajàcej z ubezpieczenia OC, Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny wyp∏aca osobie
uprawnionej odszkodowanie za szkody na osobie
i mieniu.

2. Uprawniony do odszkodowania zg∏asza swoje
roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-
cyjnego poprzez którykolwiek zak∏ad ubezpieczeƒ pro-
wadzàcy ubezpieczenia OC. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie
mo˝e odmówiç przyj´cia zg∏oszenia roszczenia.

§ 35. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ, po otrzymaniu zg∏osze-
nia, o którym mowa w § 34 ust. 2, przeprowadza post´-
powanie okreÊlone w § 26, a nast´pnie przesy∏a doku-
menty dotyczàce roszczeƒ poszkodowanego do Ubez-
pieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zawiada-
miajàc o tym osob´ zg∏aszajàcà roszczenie.

2. Zak∏ad ubezpieczeƒ przyjmujàcy zg∏oszenie rosz-
czenia osoby uprawnionej do odszkodowania, skiero-
wane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjne-
go, nie mo˝e zaspokoiç w ca∏oÊci lub w cz´Êci tego
roszczenia bez uprzedniej zgody Zarzàdu Ubezpiecze-
niowego Funduszu Gwarancyjnego.

§ 36. Przepisy § 29–32 stosuje si´ odpowiednio, gdy
osoba uprawniona do odszkodowania kieruje roszcze-
nie przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwa-
rancyjnemu, z tym ̋ e przewidziany w § 32 ust. 1 termin
30 dni liczy si´ od daty otrzymania przez Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny od zak∏adu ubezpieczeƒ
dokumentów dotyczàcych roszczeƒ osoby uprawnio-
nej.

Rozdzia∏ 10

Zawiadomienia i oÊwiadczenia

§ 37. 1. Zawiadomienia i oÊwiadczenia, jakie
w zwiàzku z umowà ubezpieczenia OC sk∏adane sà
przez strony tej umowy, powinny byç dokonywane na
piÊmie i dor´czane za pokwitowaniem lub przesy∏ane
listem poleconym.

2. Je˝eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem zmieni∏
adres bàdê siedzib´ i nie zawiadomi∏ o tym zak∏adu
ubezpieczeƒ, zawiadomienia lub oÊwiadczenia skiero-
wane przez zak∏ad ubezpieczeƒ listem poleconym na
ostatni adres lub siedzib´ posiadacza lub kierujàcego
pojazdem wywierajà skutki prawne od chwili, w której
dosz∏yby do posiadacza lub kierujàcego pojazdem,
gdyby nie zmieni∏ adresu lub siedziby.

Rozdzia∏ 11

System taryf ubezpieczeniowych

§ 38. System taryf jest ustalany na podstawie oce-
ny i klasyfikacji ryzyka przejmowanego przez zak∏ad
ubezpieczeƒ w ramach ubezpieczenia OC, a tak˝e sto-
sowanych w tym ubezpieczeniu zni˝ek sk∏adki z tytu∏u
bezszkodowego okresu ubezpieczenia i podwy˝ek
sk∏adki z uwagi na szkodowy przebieg ubezpieczenia.

§ 39. 1. Przy ustalaniu taryfy sk∏adek zak∏ad ubez-
pieczeƒ dokonuje oceny ryzyka na podstawie danych
statystycznych przebiegu szkodowoÊci, a w razie braku
tych danych — na podstawie opinii rzeczoznawców.

2. Klasyfikacja pojazdów powinna uwzgl´dniaç zbli-
˝one parametry techniczne i eksploatacyjne pojazdów
oraz sposób ich u˝ytkowania, wp∏ywajàce na zwi´ksze-
nie lub zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego.

§ 40. Zak∏ad ubezpieczeƒ ustala stawk´ podstawo-
wà sk∏adki ubezpieczeniowej na dwunastomiesi´czny
okres ubezpieczenia.

§ 41. Ustalona przez zak∏ad ubezpieczeƒ sk∏adka
ubezpieczeniowa na dwunastomiesi´czny okres ubez-
pieczenia mo˝e byç w okresie trwania ubezpieczenia
podwy˝szona, je˝eli w ciàgu jednego kwarta∏u Êredni
wzrost cen w gospodarce narodowej przekroczy 10%
w stosunku do cen kwarta∏u poprzedzajàcego; ustaleƒ
tych dokonuje zak∏ad ubezpieczeƒ na podstawie ob-
wieszczeƒ Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
w sprawie wskaênika cen detalicznych towarów i us∏ug
konsumpcyjnych.

§ 42. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ przy ustalaniu sk∏adki
ubezpieczeniowej nale˝nej od posiadacza pojazdu
uwzgl´dnia faktyczny dotychczasowy przebieg ubez-
pieczenia OC bez wzgl´du na zmian´ zak∏adu ubezpie-
czeƒ, udzielajàc zni˝ki w stawce podstawowej sk∏adki,
bàdê te˝ odpowiednio jà podwy˝sza.

2. Zni˝ka sk∏adki ubezpieczeniowej za ka˝de dwa-
dzieÊcia cztery miesiàce bezszkodowego przebiegu
ubezpieczenia OC nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 10% stawki

Dziennik Ustaw Nr 26 — 1567 — Poz. 310



podstawowej; stopa zni˝ek z tego tytu∏u nie mo˝e prze-
kroczyç 60% stawki podstawowej.

3. Podwy˝ka sk∏adki ubezpieczeniowej zale˝na od
przebiegu ubezpieczenia OC nie mo˝e przekroczyç
160% stawki podstawowej sk∏adki ubezpieczeniowej.

4. Przy ustalaniu bezszkodowego lub szkodowego
przebiegu ubezpieczenia OC nie uwzgl´dnia si´ wyp∏a-
conego przez zak∏ad ubezpieczeƒ odszkodowania z ty-
tu∏u ubezpieczenia OC za szkod´ b´dàcà nast´pstwem
wypadku spowodowanego przez kierujàcego, który
wszed∏ w posiadanie pojazdu wskutek pope∏nienia
przest´pstwa.

5. Posiadacz pojazdu traci uprawnienie do zni˝ki
w sk∏adce ubezpieczeniowej, je˝eli okres przerwy
w ubezpieczeniu OC przekroczy∏ 24 miesiàce.

Rozdzia∏ 12

Przepisy koƒcowe

§ 43. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów (Dz. U.
Nr 96, poz. 475, z 1993 r. Nr 129, poz. 603 i z 1994 r.
Nr 134, poz. 700).

§ 44. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 marca 2000 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Zarzàdza si´ zaniechanie poboru podatku do-
chodowego od osób fizycznych od dochodu stanowià-
cego nadwy˝k´ pomi´dzy wartoÊcià rynkowà akcji ob-
j´tych przez osoby uprawnione na podstawie uchwa∏y
walnego zgromadzenia akcjonariuszy spó∏ki a wydat-
kami poniesionymi na ich obj´cie.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do dochodu sta-
nowiàcego nadwy˝k´ pomi´dzy wartoÊcià rynkowà ak-
cji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spó∏-
ki posiadajàcej osobowoÊç prawnà, która obj´∏a te ak-

cje wy∏àcznie w celu przeniesienia tytu∏u ich w∏asnoÊci
na osoby uprawnione na podstawie uchwa∏y walnego
zgromadzenia spó∏ki b´dàcej emitentem akcji.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, nie ma za-
stosowania do dochodu osiàgni´tego przez osoby
uprawnione ze zbycia akcji.

§ 3. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów
osiàgni´tych w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do
dnia 31 grudnia 2000 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 marca 2000 r.

w sprawie komisji opiniodawczej.

Na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca
1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110,
poz. 1255) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla liczb´ cz∏onków oraz
tryb pracy komisji opiniodawczej do spraw wniosków
o ponowne rozpatrzenie sprawy, z∏o˝onych przez funk-
cjonariuszy celnych, którym nie odpowiadajà przed∏o-
˝one propozycje pe∏nienia s∏u˝by lub którzy nie otrzy-
mali takich propozycji, zwanej dalej „komisjà”.

§ 2. 1. Komisj´ powo∏uje Prezes G∏ównego Urz´du
Ce∏, zwany dalej „Prezesem GUC”, nie póêniej ni˝
w ciàgu 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

2. W sk∏ad komisji wchodzi 40 cz∏onków, po dwóch
z ka˝dego urz´du celnego oraz dwóch z G∏ównego
Urz´du Ce∏, z których:

1) 20 wyznacza Prezes GUC,

2) 20 wyznaczajà zwiàzki zawodowe.


