
i 3 ustawy, w tym wyp∏aty na rzecz nierezyden-
tów w rozumieniu przepisów prawa dewizowe-
go,

b) wyp∏aty odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ w przypadku
og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ,
w rozbiciu na dzia∏y ubezpieczeƒ,

c) pozosta∏e koszty,

3) zagadnienia organizacyjne i kadrowe:

a) w∏adze Funduszu,

b) struktura organizacyjna Biura Funduszu,

c) liczba zatrudnionych,

4) analiz´ stanu finansów Funduszu, w celu okreÊlenia
przez ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji fi-
nansowych procentu sk∏adki wnoszonej przez
cz∏onków Funduszu.

§ 3. 1. Zarzàd Funduszu sporzàdza, w formie pisem-
nej, na koniec roku obrotowego roczne sprawozdanie
w terminie do dnia 25 marca ka˝dego roku obrotowego
i niezw∏ocznie przedstawia do przyj´cia Radzie Fundu-
szu. Sprawozdanie to powinno byç ka˝dorazowo pod-
pisane przez wszystkich cz∏onków Zarzàdu Funduszu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, po przy-
j´ciu przez Rad´ Funduszu, jest przedstawiane, w ter-
minie do dnia 31 marca ka˝dego roku, Paƒstwowemu

Urz´dowi Nadzoru Ubezpieczeƒ celem uzyskania opi-
nii.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, bada
podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ finanso-
wych, okreÊlony w odr´bnych przepisach.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz ze
sprawozdaniem finansowym i opinià bieg∏ego rewi-
denta, a tak˝e opinià Paƒstwowego Urz´du Nadzoru
Ubezpieczeƒ, zatwierdzane jest na najbli˝szym zgro-
madzeniu cz∏onków Funduszu.

§ 4. W razie og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpie-
czeƒ, sprawozdanie, sporzàdzane na koniec ka˝dego
kwarta∏u, przekazuje si´, po zatwierdzeniu przez Rad´
Funduszu, Paƒstwowemu Urz´dowi Nadzoru Ubezpie-
czeƒ, w terminie 60 dni od koƒca kwarta∏u.

§ 5. Traci moc zarzàdzenie Ministra Finansów z dnia
16 paêdziernika 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
sporzàdzania oraz badania sprawozdania Ubezpiecze-
niowego Funduszu Gwarancyjnego (Monitor Polski
Nr 78, poz. 740).

§ 6. Rozporzàdzenie ma zastosowanie po raz pierw-
szy do sprawozdania sporzàdzanego za rok 2001.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 marca 2001 r.
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z dnia 21 marca 2001 r.

w sprawie sposobu potwierdzenia spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Na podstawie art. 5 ust. 4 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, Nr 70, poz. 819,
Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Potwierdzeniem spe∏nienia obowiàzku za-
warcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego jest do-
kument ubezpieczenia wydany przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
w szczególnoÊci:

1) rodzaj ubezpieczenia,

2) strony umowy ubezpieczenia,

3) przedmiot umowy ubezpieczenia,

4) okres, na jaki umowa ubezpieczenia zosta∏a zawar-
ta,

5) sum´ gwarancyjnà ubezpieczenia.

§ 2. Traci moc zarzàdzenie Ministra Finansów z dnia
18 grudnia 1990 r. w sprawie sposobu potwierdzenia
spe∏nienia obowiàzku zawarcia ubezpieczenia
(Monitor Polski Nr 49, poz. 380, z 1991 r. Nr 26, poz. 179,
z 1992 r. Nr 36, poz. 266, z 1993 r. Nr 34, poz. 342,
z 1994 r. Nr 34, poz. 283 i z 1995 r. Nr 49, poz. 555).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 marca 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc


