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USTAWA

z dnia 3 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 1. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-
czeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umowa ubezpieczenia obowiàzkowego odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej, o którym mowa w art. 4
pkt 1 i 2, obejmuje równie˝ szkody wyrzàdzone
umyÊlnie lub w wyniku ra˝àcego niedbalstwa
ubezpieczajàcego lub osób, za które ponosi on
odpowiedzialnoÊç.”;

2) w art. 11:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Umowa ubezpieczenia obowiàzkowego od-
powiedzialnoÊci cywilnej, o którym mowa
w art. 4 pkt 4, obejmuje równie˝ szkody wy-

rzàdzone w wyniku ra˝àcego niedbalstwa
ubezpieczonego lub osób, za które ponosi
on odpowiedzialnoÊç. 

3. Zak∏adowi ubezpieczeƒ przys∏uguje prawo
dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za
które ponosi on odpowiedzialnoÊç, zwrotu
wyp∏aconego z tytu∏u ubezpieczeƒ obowiàz-
kowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, od-
szkodowania za szkody okreÊlone w ust. 2,
a tak˝e w przypadku, je˝eli szkoda zosta∏a wy-
rzàdzona przez ubezpieczonego lub osoby, za
które ponosi on odpowiedzialnoÊç, w stanie
po u˝yciu alkoholu albo pod wp∏ywem Êrod-
ków odurzajàcych, substancji psychotropo-
wych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii.”.

Art. 2. Do zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów ubez-
pieczenia zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141,
poz. 1492 i Nr 273, poz. 2703.


