
Na podstawie art. 90e ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 11, poz. 62, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 kwietnia  1998 r. w sprawie organów uprawnionych
i organów obowiàzanych do przeprowadzania kontroli
wykonania obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania
op∏aty za niedope∏nienie tego obowiàzku (Dz. U. Nr 74,
poz. 474, z 2000 r. Nr 120, poz. 1285 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 222) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sà obowiàzane:

a) Policja,

b) Inspekcja Transportu Drogowego,”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Do przeprowadzania kontroli wykonania obo-
wiàzku zawarcia umów ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej podmiotów wykonujà-
cych doradztwo podatkowe za szkody wyrzà-
dzone przy wykonywaniu czynnoÊci doradz-
twa podatkowego sà uprawnione:

1) Krajowa Rada Doradców Podatkowych,

2) minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych.”;

3) po § 5d dodaje si´ § 5e—5g w brzmieniu:

„§ 5e. Do przeprowadzania kontroli wykonania
obowiàzku zawarcia umów ubezpieczenia
od odpowiedzialnoÊci cywilnej architektów
oraz in˝ynierów budownictwa, za szkody
wyrzàdzone w zwiàzku z wykonywaniem sa-
modzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie, sà uprawnione:

1) w stosunku do architektów — okr´gowa
rada izby architektów w∏aÊciwa ze wzgl´-
du na miejsce zamieszkania architekta,
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z dnia 5 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiàzanych do przeprowadza-
nia kontroli wykonania obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego oraz trybu ustalania

i egzekwowania op∏aty za niedope∏nienie tego obowiàzku.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. 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, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48,
poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100,
poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365 i Nr 153, poz. 1271.



2) w stosunku do in˝ynierów budownictwa
— okr´gowa rada izby in˝ynierów budow-
nictwa w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania in˝yniera budownictwa,

3) organy administracji architektoniczno-bu-
dowlanej i nadzoru budowlanego.

§ 5f. Do przeprowadzania kontroli wykonania
obowiàzku zawarcia umów ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej kwalifikowa-
nych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certy-
fikacyjne, za szkody wyrzàdzone odbiorcom
us∏ug certyfikacyjnych, jest uprawniony mi-
nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

§ 5g. Do przeprowadzania kontroli wykonania
obowiàzku zawarcia umów ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorcy
prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie us∏ug detektywistycznych, za
szkody wyrzàdzone podczas wykonywania
czynnoÊci detektywa, jest uprawniony mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.”;

4) w § 6 wyrazy „5a—5d” zast´puje si´ wyrazami
„5a—5g”;

5) w § 7 w ust. 1 w pkt 1 dodaje si´ lit. i—k w brzmie-
niu:

„i) od odpowiedzialnoÊci cywilnej architektów oraz
in˝ynierów budownictwa za szkody wyrzàdzone
w zwiàzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,

j) odpowiedzialnoÊci cywilnej kwalifikowanych
podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne
za szkody wyrzàdzone odbiorcom us∏ug certyfi-
kacyjnych,

k) odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorcy pro-
wadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
us∏ug detektywistycznych za szkody wyrzàdzo-
ne podczas wykonywania czynnoÊci detekty-
wa,”;

6) po § 7 dodaje si´ § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 90e
ust. 8 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej, op∏ata mo˝e
byç wniesiona przy wyjeêdzie z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, pobierajà
organy celne oraz przekazujà na rzecz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-
cyjnego w terminie 30 dni od dnia jej po-
brania.

3. Pobieranie przez organ celny op∏aty,
o której mowa w ust. 1, nast´puje przez jej
wp∏at´ do kasy organu celnego lub na wy-
znaczony rachunek bankowy organu cel-
nego.

4. Potwierdzenie wniesienia op∏aty, o której
mowa w ust. 1, jest dokonywane na dru-
ku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego.

5. Druki, o których mowa w ust. 4, sà dostar-
czane nieodp∏atnie do izb celnych przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyj-
ny.”.

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