
Na podstawie art. 105 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 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 225) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wa-
runki, sposób i tryb wspó∏dzia∏ania Ubezpieczeniowe-
go Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzà-
cym centralnà ewidencj´ pojazdów.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych.

§ 2. 1. Wspó∏dzia∏anie Ubezpieczeniowego Fundu-
szu Gwarancyjnego, zwanego dalej „UFG”, z orga-
nem prowadzàcym centralnà ewidencj´ pojazdów,
zwanà dalej „ewidencjà”, polega na porównywaniu
danych przekazywanych do UFG w trybie art. 105
ust. 1 ustawy z danymi uzyskiwanymi przez UFG
w trybie art. 102 ust. 4 ustawy, w celu zidentyfikowa-
nia pojazdów, których posiadacze nie dope∏nili obo-
wiàzku zawarcia umowy obowiàzkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych. 

2. W celu uzyskania zgodnoÊci danych zawartych
w rejestrze, o którym mowa w art. 102 ust. 2 ustawy,
z danymi zgromadzonymi w ewidencji, UFG przekazu-
je organowi prowadzàcemu ewidencj´ wynik porów-
nania danych, o których mowa w ust. 1, w postaci:
1) komunikatu o zgodnoÊci danych, który mo˝e za-

wieraç pe∏en zakres danych, o których mowa
w art. 102 ust. 2 ustawy;

2) komunikatu o niezgodnoÊci danych, który zawiera
pe∏en zakres danych, o których mowa w art. 102
ust. 2 ustawy.
3. UFG przekazuje dane, w których stwierdzono nie-

zgodnoÊç, do odpowiedniego zak∏adu ubezpieczeƒ w ce-
lu usuni´cia niezgodnoÊci lub potwierdzenia danych.

4. Niezgodne dane, potwierdzone przez zak∏ad
ubezpieczeƒ w trybie ust. 3, przekazane przez UFG or-
ganowi prowadzàcemu ewidencj´, stanowià podsta-
w´ do wyjaÊnienia przez ten organ stwierdzonych nie-
zgodnoÊci w oparciu o dane zgromadzone w aktach
pojazdu przez organ rejestrujàcy pojazdy.

§ 3. Wspó∏dzia∏anie UFG z organem prowadzàcym
ewidencj´, polegajàce na porównywaniu danych,

o którym mowa w § 2, odbywa si´ z uwzgl´dnieniem
warunków ochrony danych identyfikujàcych pojazdy
rejestrowane w trybie okreÊlonym na podstawie
art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515,
z póên. zm.2)).

§ 4. Wspó∏dzia∏anie UFG z organem prowadzàcym
ewidencj´ polega równie˝ na ustaleniu przez UFG,
wspólnie z kierownikiem w∏aÊciwej w sprawie prowa-
dzenia ewidencji komórki organizacyjnej urz´du ob-
s∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw admini-
stracji publicznej, formatu przekazywanych danych
i komunikatów.

§ 5. Wymiana danych i informacji o zmianach w re-
jestrze, o którym mowa w art. 102 ust. 2 ustawy, oraz
o zmianach w ewidencji, pomi´dzy UFG a organem
prowadzàcym ewidencj´, jest dokonywana drogà tele-
transmisji dokumentów elektronicznych poprzez sieç
komputerowà, nie rzadziej ni˝ raz w tygodniu.

§ 6. 1. UFG przy∏àcza si´ do sieci teleinformatycz-
nej ministra w∏aÊciwego do spraw administracji pu-
blicznej. 

2. UFG pokrywa koszty instalacji przy∏àcza do sie-
ci, o której mowa w ust. 1, oraz ponosi koszty teletran-
smisji danych i informacji przekazywanych z UFG do
organu prowadzàcego ewidencj´ wed∏ug taryf i zasad
wynegocjowanych z operatorem sieci.

§ 7. Realizacja polityki bezpieczeƒstwa i eksploata-
cji systemów teleinformatycznych prowadzonych
przez UFG oraz organ prowadzàcy ewidencj´ polega
w szczególnoÊci na:
1) dokonaniu wspólnych ustaleƒ w ramach bezpie-

czeƒstwa strategicznego dla obu systemów;
2) uzgodnieniu dotyczàcym bezpiecznej transmisji

danych i informacji ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem ochrony kryptograficznej;

3) uzgodnieniu sposobu autoryzacji i autentyfikacji
u˝ytkowników systemów teleinformatycznych.
§ 8. W okresie do dnia 30 kwietnia 2005 r. niezgod-

ne dane, potwierdzone przez zak∏ad ubezpieczeƒ
w trybie § 2 ust. 3, przekazane przez UFG organowi
prowadzàcemu ewidencj´, organ ten przekazuje w∏a-
Êciwemu organowi rejestrujàcemu pojazdy.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Euro-
pejskiej, z wyjàtkiem § 2 ust. 4, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 maja 2005 r.

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

z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie wspó∏dzia∏ania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
z organem prowadzàcym centralnà ewidencj´ pojazdów

———————
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).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.


