
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).



1) ogólne informacje dotyczàce Polskiego Biura
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanego dalej
„Biurem”, wraz  z listà cz∏onków Biura;

2) zagadnienia organizacyjne i kadrowe:
a) w∏adze Biura,
b) struktura organizacyjna Biura,
c) liczba zatrudnionych;

3) przedstawienie realizacji zadaƒ statutowych Biura
w podziale na:
a) regulowanie zobowiàzaƒ finansowych za cz∏on-

ka Biura, w tym tak˝e regulowanie zobowiàzaƒ
finansowych za cz∏onka Biura, którego upad∏oÊç
zosta∏a og∏oszona,

b) organizowanie likwidacji szkód lub bezpoÊred-
nia likwidacja szkód, w przypadkach, o których
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych, zwanej dalej „ustawà”,

c) pe∏nienie funkcji organu odszkodowawczego,
o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy,

d) zadania dotyczàce dystrybucji i ewidencji doku-
mentów ubezpieczeƒ granicznych, 

e) pozosta∏e zadania zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
Biura.

§ 3.  Sprawozdanie, po zatwierdzeniu przez Walne
Zgromadzenie Cz∏onków Biura, 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. Rozporzàdzenie ma zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdania rocznego sporzàdzanego
za rok 2004.

§ 5. 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 sposobu wyliczenia wysokoÊci marginesu wyp∏acalnoÊci oraz minimalnej wysokoÊci 
kapita∏u gwarancyjnego dla dzia∏ów i grup ubezpieczeƒ

Na podstawie art. 147 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej;

2) w przypadku zak∏adu ubezpieczeƒ, wykonujàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie ubezpieczeƒ, o których mo-
wa w dziale I, grupy 1—4 za∏àcznika do ustawy:

a) rezerwie matematycznej brutto — nale˝y przez
to rozumieç sum´ rezerwy sk∏adek brutto, rezer-
wy na ryzyka niewygas∏e brutto, rezerwy ubez-
pieczeƒ na ˝ycie brutto oraz rezerwy ubezpie-
czeƒ na ˝ycie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubez-
pieczajàcy brutto, z ubezpieczeƒ bezpoÊrednich
i reasekuracji czynnej,

b) rezerwie matematycznej na udziale w∏asnym —
nale˝y przez to rozumieç sum´ rezerwy sk∏adek

na udziale w∏asnym, rezerwy na ryzyka niewy-
gas∏e na udziale w∏asnym, rezerwy ubezpieczeƒ
na ˝ycie na udziale w∏asnym oraz rezerwy ubez-
pieczeƒ na ˝ycie, je˝eli ryzyko lokaty ponosi
ubezpieczajàcy na udziale w∏asnym, z ubezpie-
czeƒ bezpoÊrednich i reasekuracji czynnej,

c) wielkoÊç ryzyka brutto zak∏adu ubezpieczeƒ —
ró˝nic´ pomi´dzy wynikajàcà z umowy ubez-
pieczenia wartoÊcià Êwiadczeƒ z tytu∏u Êmierci
a rezerwà matematycznà brutto, która dotyczy
ryzyka Êmierci oraz zobowiàzaƒ, które wygasa-
jà z chwilà Êmierci,

d) wielkoÊci ryzyka na udziale w∏asnym zak∏adu
ubezpieczeƒ — nale˝y przez to rozumieç wiel-
koÊç ryzyka brutto zak∏adu ubezpieczeƒ, po-
mniejszonà o udzia∏ reasekuratorów i retroce-
sjonariuszy;

3) w przypadku zak∏adu ubezpieczeƒ wykonujàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie ubezpieczeƒ, o których mo-
wa w dziale I grupa 5 za∏àcznika do ustawy, oraz
zak∏adu ubezpieczeƒ wykonujàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie ubezpieczeƒ, o których mowa w dzia-
le II za∏àcznika do ustawy:

a) kwocie sk∏adki (G) — nale˝y przez to rozumieç
wi´kszà z dwóch wielkoÊci:

— sk∏adki przypisanej w okresie 12 miesi´cy,
koƒczàcym si´ w dniu, na który obliczany
jest margines wyp∏acalnoÊci, z ubezpieczeƒ

———————
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).


