
4) przyj´tej w orzeczeniu kwalifikacji prawnej czynu;

5) nazwy/nazw lub firmy/firm zak∏adu/zak∏adów ubez-
pieczeƒ, na szkod´ których pope∏nione zosta∏o
przest´pstwo.

§ 6. 1. Dane osobowe oraz inne informacje prze-
twarzane w bazie danych, o której mowa w § 2 ust. 1
pkt 1, sà przechowywane przez okres 10 lat od dnia
dokonania wpisu.

2. Dane osobowe oraz inne informacje w bazie da-
nych, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, sà usuwane
z bazy danych niezw∏ocznie, na podstawie adnotacji
na wniosku o udzielenie informacji o osobie z Krajo-

wego Rejestru Karnego, ˝e osoba, której dane doty-
czà, nie figuruje w tym Rejestrze.

§ 7. W bazach danych, o których mowa w § 1,
umieszcza si´ dane o agentach ubezpieczeniowych
i osobach okreÊlonych w § 2, tylko w przypadku wy-
stàpienia, od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
okolicznoÊci b´dàcych podstawà ich umieszczenia
w bazie danych.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1152) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb sk∏adania rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwa-
nego dalej „sprawozdaniem”, i sprawozdania z dzia-
∏alnoÊci Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjne-
go w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubez-
pieczeƒ, w tym terminy ich sk∏adania oraz niezb´dne
dane, jakie powinny zawieraç te sprawozdania.

§ 2. 1. Niezb´dne dane, zawarte w sprawozdaniu,
dotyczà zagadnieƒ zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià statuto-
wà i gospodarkà finansowà oraz charakterystykà i or-
ganizacjà Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyj-
nego, zwanego dalej „Funduszem”, i obejmujà:

1) rozliczenie dochodów Funduszu w podziale na:

a) dochody z wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ oraz za-
granicznych zak∏adów ubezpieczeƒ wykonujà-
cych dzia∏alnoÊç w zakresie ubezpieczeƒ obo-
wiàzkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie-
li Komunikacyjnych, zwanej dalej „ustawà” —
w rozbiciu na ubezpieczenia, o których mowa
w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, i w rozbiciu na zak∏ady
ubezpieczeƒ,

b) dochody z wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ oraz za-
granicznych zak∏adów ubezpieczeƒ wykonujà-
cych dzia∏alnoÊç w zakresie ubezpieczeƒ okre-
Êlonych w dziale I za∏àcznika do ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. Nr 124, poz. 1151) w przypadku og∏osze-
nia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ wykonujàce-
go dzia∏alnoÊç w tym zakresie, oddalenia wnio-
sku o og∏oszenie upad∏oÊci zak∏adu ubezpie-
czeƒ, umorzenia post´powania upad∏oÊciowego
lub zarzàdzenia likwidacji przymusowej zak∏adu
ubezpieczeƒ wykonujàcego dzia∏alnoÊç w tym
zakresie — w rozbiciu na zak∏ady ubezpieczeƒ,

c) dochody z wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ oraz za-
granicznych zak∏adów ubezpieczeƒ wykonujà-
cych dzia∏alnoÊç w grupie obejmujàcej ubezpie-
czenia obowiàzkowe, o których mowa w art. 4
pkt 3 i 4 ustawy, w przypadku og∏oszenia upa-
d∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, oddalenia wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ,
umorzenia post´powania upad∏oÊciowego lub
zarzàdzenia likwidacji przymusowej zak∏adu
ubezpieczeƒ wykonujàcego dzia∏alnoÊç w tym
zakresie — w rozbiciu na zak∏ady ubezpieczeƒ,

d) wp∏ywy z tytu∏u op∏at za niespe∏nienie obowiàz-
ku zawarcia umów ubezpieczeƒ obowiàzko-
wych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy,

e) wp∏ywy z tytu∏u roszczeƒ regresowych,

f)  przychody z lokat Êrodków Funduszu,

g) dochody ze êróde∏, o których mowa w art. 117
ust. 2 pkt 6—9 ustawy — w rozbiciu na poszcze-
gólne êród∏a dochodów,

h) pozosta∏e dochody;

2) rozliczenie kosztów Funduszu w podziale na:

a) wyp∏aty odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ, w rozbiciu
na ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1

———————
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).



i 2 ustawy, w tym wyp∏aty na rzecz nierezyden-
tów w rozumieniu przepisów prawa dewizowe-
go, dokonywane na podstawie art. 98 ust. 1
ustawy,

b) wyp∏aty odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ w przypadku
og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, od-
dalenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ, umorzenia post´powania upad∏o-
Êciowego lub zarzàdzenia likwidacji przymuso-
wej zak∏adu ubezpieczeƒ — w zakresie okreÊlo-
nym w art. 98 ust. 2 ustawy, w rozbiciu na dzia-
∏y ubezpieczeƒ oraz w rozbiciu na ubezpiecze-
nia, o których mowa w art. 4 ustawy,

c) koszty administracyjne,

d) pozosta∏e koszty;

3) informacje o udzielonej zwrotnej pomocy finanso-
wej, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy;

4) liczbowe zestawienie spraw, w tym w szczególno-
Êci:

a) liczb´ likwidowanych szkód i wyp∏aconych od-
szkodowaƒ i Êwiadczeƒ w zwiàzku z upad∏oÊcià
zak∏adu ubezpieczeƒ lub w zwiàzku z niezawar-
ciem umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych,
o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, przez
podmioty do tego obowiàzane, bàdê wyp∏aco-
nych Êwiadczeƒ za szkody wyrzàdzone przez po-
siadacza pojazdu mechanicznego lub kierujàce-
go pojazdem mechanicznym, których to˝samo-
Êci nie ustalono,

b) liczb´ stwierdzonych przypadków niedope∏nie-
nia obowiàzku zawarcia umów ubezpieczeƒ
obowiàzkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1
i 2 ustawy, przez podmioty do tego obowiàzane,

c) liczb´ prowadzonych i zakoƒczonych post´po-
waƒ regresowych;

5) zagadnienia organizacyjne i kadrowe:

a) w∏adze Funduszu,

b) struktura organizacyjna Funduszu,

c) liczba zatrudnionych;

6) analiz´ stanu finansów Funduszu b´dàcà podsta-
wà do okreÊlenia przez ministra w∏aÊciwego do
spraw instytucji finansowych procentu sk∏adki
wnoszonej przez cz∏onków Funduszu;

7) przedstawienie realizacji zadaƒ statutowych Fun-
duszu.

2. Niezb´dne dane, zawarte w sprawozdaniu
z dzia∏alnoÊci Funduszu w przypadku og∏oszenia upa-
d∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, obejmujà zagadnienia
okreÊlone w ust. 1.

§ 3.  Sprawozdanie, po zatwierdzeniu przez Zgro-
madzenie Cz∏onków Funduszu, jest przedstawiane,
w terminie do dnia 15 lipca ka˝dego roku, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw instytucji finansowych oraz Ko-
misji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 2,
jest sporzàdzane na koniec ka˝dego kwarta∏u i jest
sk∏adane Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych w terminie 60 dni od koƒca kwarta∏u.

§ 5. Rozporzàdzenie ma zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdaƒ rocznych sporzàdzanych za
rok 2004 oraz do sprawozdaƒ sporzàdzanych na ko-
niec ka˝dego kwarta∏u, poczàwszy od dnia 1 stycznia
2004 r.

§ 6. 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 21 marca
2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad sporzàdzania i ba-
dania sprawozdania z dzia∏alnoÊci Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 26, poz. 287).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie sprawozdania z dzia∏alnoÊci Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1152) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb sk∏adania sprawozdania z dzia∏alnoÊci Polskiego
Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanego da-
lej „sprawozdaniem”, termin jego z∏o˝enia oraz nie-
zb´dne dane, jakie powinno zawieraç.

§ 2. Niezb´dne dane, zawarte w sprawozdaniu,
obejmujà:

———————
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).


