
§ 5. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do
umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia 1 stycznia
2004 r.

2. Je˝eli umowa ubezpieczenia OC zosta∏a zawarta
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, a okres,
na jaki zosta∏a zawarta, up∏ywa po tym dniu, nowà
umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ najpóêniej

w ostatnim dniu okresu, na jaki zosta∏a zawarta ta
umowa.

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

Minister Finansów: w z. E. Mucha
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wypadków, w których zg∏oszenie celne mo˝e byç uniewa˝nione
po zwolnieniu towarów, szczegó∏owego trybu post´powania organu celnego przy przeprowadzaniu 

rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy uniewa˝nianiu zg∏oszeƒ celnych 
oraz zwalnianiu towarów

Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75,
poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których
zg∏oszenie celne mo˝e byç uniewa˝nione po zwolnie-
niu towarów, szczegó∏owego trybu post´powania or-
ganu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, po-
bieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unie-

wa˝nianiu zg∏oszeƒ celnych oraz zwalnianiu towarów
(Dz. U. Nr 84, poz. 914) w § 1 wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 1 w zdaniu wst´pnym oraz
w lit. e wyraz „c∏a” zast´puje si´ wyrazami „na-
le˝noÊci celnych przywozowych”;

2) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zg∏oszenie celne mo˝e byç uniewa˝nione po
zwolnieniu towarów, w wypadku uzyskania
pozwolenia na korzystanie z gospodarczej pro-
cedury celnej z mocà wstecznà, zgodnie z zasa-
dami, o których mowa w § 7 ust. 4 rozporzà-
dzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada
2003 r. w sprawie gospodarczych procedur cel-
nych (Dz. U. Nr 201, poz. 1955).”.

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

Minister Finansów: w z. E. Mucha

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141,
poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz
z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzajàcego spe∏nienie obowiàzku zawarcia 
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-

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

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).



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

2. Dokumentem, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç polisa ubezpieczeniowa, legitymacja ubezpiecze-
niowa, zaÊwiadczenie tymczasowe, dowód potwier-
dzajàcy op∏acenie sk∏adki ubezpieczeniowej lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajàcy zawarcie
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego.

§ 2. 1. W odniesieniu do ubezpieczenia obowiàzko-
wego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej
dalej „ustawà”, dokument ubezpieczenia okreÊla:

1) rodzaj ubezpieczenia;

2) strony umowy ubezpieczenia;

3) przedmiot umowy ubezpieczenia;

4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpie-
czenia;

5) mark´ i typ pojazdu mechanicznego, którego umo-
wa ubezpieczenia dotyczy;

6) numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego, któ-
rego umowa ubezpieczenia dotyczy;

7) numer nadwozia (podwozia) pojazdu mechanicz-
nego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy;

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

9) sum´ gwarancyjnà ubezpieczenia;

10) wysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej.

2. W odniesieniu do ubezpieczenia obowiàzkowe-
go, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy, dokument
ubezpieczenia okreÊla:

1) rodzaj ubezpieczenia;

2) strony umowy ubezpieczenia;

3) przedmiot umowy ubezpieczenia;

4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpie-
czenia;

5) powierzchni´ i po∏o˝enie gospodarstwa rolnego;

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

7) sum´ gwarancyjnà ubezpieczenia;

8) wysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej. 

3. W odniesieniu do ubezpieczenia obowiàzkowe-
go, o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy, dokument
ubezpieczenia okreÊla:

1) rodzaj ubezpieczenia;

2) strony umowy ubezpieczenia;

3) przedmiot umowy ubezpieczenia;

4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpie-
czenia;

5) rodzaj i przeznaczenie poszczególnych budynków;

6) rodzaj materia∏u, z którego poszczególne budynki
zosta∏y wykonane;

7) powierzchni´ ogólnà poszczególnych budynków;

8) wartoÊç poszczególnych budynków w stanie no-
wym;

9) procent zu˝ycia poszczególnych budynków;

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

11) sum´ ubezpieczenia;

12) wysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej.

4. W odniesieniu do ubezpieczeƒ obowiàzkowych,
o których mowa w art. 4 pkt 4 ustawy, dokument ubez-
pieczenia okreÊla:

1) rodzaj ubezpieczenia;

2) strony umowy ubezpieczenia;

3) przedmiot umowy ubezpieczenia;

4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpie-
czenia;

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

6) sum´ gwarancyjnà ubezpieczenia lub sum´ ubez-
pieczenia;

7) wysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej.

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

Minister Finansów: w z. E. Mucha

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

moc rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca
2001 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spe∏nienia obo-
wiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia (Dz. U. Nr 26,
poz. 288).
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