
Na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zak∏ady ubezpieczeƒ, o których mowa
w art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  o ubez-
pieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Fun-
duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie-
li Komunikacyjnych, zwanej dalej „ustawà”, wnoszà
na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjne-
go, zwanego dalej „Funduszem”, 1,2 % przypisanej
sk∏adki brutto w danym roku kalendarzowym z ubez-
pieczeƒ, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy,
w tym 0,2 % tej sk∏adki jest przeznaczone na realizacj´
przez Fundusz zwrotnej pomocy finansowej, o której
mowa w art. 99 ust. 1 ustawy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ do zagranicznych zak∏a-
dów ubezpieczeƒ, o których mowa w art. 117 ust. 3

ustawy, w odniesieniu od ubezpieczeƒ, o których mo-
wa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, których umowy zosta∏y
zawarte w zwiàzku z wykonywaniem dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

§ 3. Sk∏adka okreÊlona w § 1 jest uiszczana przez
zak∏ady ubezpieczeƒ i zagraniczne zak∏ady ubezpie-
czeƒ w terminie 30 dni od up∏ywu kwarta∏u kalenda-
rzowego, w którym zosta∏ dokonany przypis sk∏adki.

§ 4. Do wp∏at sk∏adki za IV kwarta∏ 2003 r. stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.2)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————
2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia
2001 r. w sprawie wysokoÊci procentu sk∏adki zainkasowa-
nej brutto wnoszonej przez zak∏ady ubezpieczeƒ na rzecz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz termi-
nów wp∏at (Dz. U. Nr 36, poz. 417 oraz z 2002 r. Nr 31,
poz. 290).
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2029

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie wysokoÊci procentu sk∏adki wnoszonej przez zak∏ady ubezpieczeƒ na rzecz Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej sk∏adki

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).

2030

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie danych statystycznych dotyczàcych koasekuracji

Na podstawie art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U.
Nr 124, poz. 1151) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i rodzaj danych
statystycznych dotyczàcych operacji koasekuracyj-
nych sporzàdzanych przez zak∏ad ubezpieczeƒ wspó∏-

ubezpieczajàcy lub g∏ówny oddzia∏ wspó∏ubezpiecza-
jàcy oraz terminy i formy przekazywania tych danych
Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytal-
nych, zwanej dalej „organem nadzoru”.

§ 2. 1. Roczne dane statystyczne dotyczàce opera-
cji koasekuracyjnych, zwane dalej „rocznymi danymi
statystycznymi”, zak∏ad ubezpieczeƒ wspó∏ubezpie-
czajàcy oraz g∏ówny oddzia∏ wspó∏ubezpieczajàcy,
sporzàdzajà w formie okreÊlonej w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia.

2. Roczne dane statystyczne obejmujà nast´pujàce
rodzaje danych:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).


