
Art. 2. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Ko-
deks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
Nr 106, poz. 1148, z póên. zm.2)) w art. 38 § 1 otrzymu-
je brzmienie:

„§ 1. Do czynnoÊci procesowych prowadzonych
w post´powaniu w sprawach o wykroczenia
stosuje si´ odpowiednio tak˝e przepisy art. 95,

100 § 1 i 6 zdanie pierwsze, art. 105, 107, 108,
116—134, 136—142, 156 § 1—4, art. 157, 158,
160—166, 476 § 2 i art. 589g—589u Kodeksu po-
st´powania karnego, a gdy sàd orzeka jedno-
osobowo, równie˝ przepisy art. 109—114 i 115
§ 1, § 2 zdanie pierwsze oraz § 3 Kodeksu post´-
powania karnego.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 2 sierpnia
2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 8 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenie post´powaƒ regresowych
oraz post´powaƒ windykacyjnych zwiàza-
nych z wykonywaniem umów ubezpiecze-
nia, reasekuracji oraz gwarancji ubezpiecze-
niowych;”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 5
oraz ust. 5 pkt 1 i 2, uwa˝a si´ za czynnoÊci
ubezpieczeniowe tak˝e wtedy, gdy ich wy-
konywania podejmuje si´ zak∏ad ubezpie-
czeƒ na wniosek innego zak∏adu ubezpie-
czeƒ, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycie-
li Komunikacyjnych lub uprawnionego z ty-
tu∏u umów, o których mowa w ust. 3 pkt 1,
tak˝e gdy umowy te zawarte sà z innym za-
k∏adem ubezpieczeƒ.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e bezpoÊrednio lub
poprzez poÊredników ubezpieczeniowych
ustanowionych na podstawie odr´bnych
przepisów:

1) wykonywaç dzia∏alnoÊç akwizycyjnà na
rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz
z 2005 r. Nr 143, poz. 1202);

2) poÊredniczyç w imieniu lub na rzecz
podmiotów wykonujàcych czynnoÊci
bankowe okreÊlone w art. 5 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z póên. zm.3)), zwanej dalej
„ustawà — Prawo bankowe”, przy za-
wieraniu umów w ramach wykonywania
tych czynnoÊci, na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie — Prawo bankowe;

3) poÊredniczyç w zbywaniu i odkupywa-
niu jednostek uczestnictwa funduszy in-
westycyjnych lub tytu∏ów uczestnictwa
funduszy zagranicznych, funduszy inwe-
stycyjnych otwartych z siedzibà w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
oraz funduszy inwestycyjnych otwartych
z siedzibà w paƒstwach nale˝àcych do
OECD innych ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej, na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U.
Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83,
poz. 719).”,———————

1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 7 lip-
ca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa ubez-
pieczeniach eksportowych, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r.
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzecz-
niku Ubezpieczonych oraz ustaw´ z dnia 18 lutego 2005 r.
o zmianie ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym
oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r.
Nr 48, poz. 447 i Nr 83, poz. 719.

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 128, poz. 1351 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1103.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 85, poz. 727.



d) dodaje si´ ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e zleciç, w formie
pisemnej, innym podmiotom wykonywanie
czynnoÊci, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

10. O zawarciu zlecenia, o którym mowa
w ust. 9, zak∏ad ubezpieczeƒ niezw∏ocznie
informuje organ nadzoru.”;

2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Krajowy lub zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ

wykonujàcy dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych
pojazdów staje si´ cz∏onkiem:
1) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyj-

nego — z dniem zawarcia pierwszej umo-
wy w tej grupie ubezpieczenia, oraz 

2) Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych:
a) w przypadku krajowego zak∏adu ubez-

pieczeƒ — z dniem uzyskania zezwole-
nia na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej,

b) w przypadku zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ majàcego siedzib´ w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej —
z dniem z∏o˝enia deklaracji cz∏onkow-
skiej,

c) w przypadku zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ majàcego siedzib´ w paƒ-
stwie nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej — z dniem uzy-
skania zezwolenia na wykonywanie
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez
g∏ówny oddzia∏.”;

3) w art. 13:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. W zakresie ubezpieczeƒ, o których mowa
w dziale I za∏àcznika do ustawy, przed wyra-
˝eniem przez strony zgody na zmian´ wa-
runków umowy lub zmian´ prawa w∏aÊci-
wego dla zawartej umowy ubezpieczenia
zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany przeka-
zaç pisemnie informacje w tym zakresie
ubezpieczajàcemu wraz z okreÊleniem
wp∏ywu tych zmian na wartoÊç Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych z tytu∏u zawartej umowy.

3. W zakresie ubezpieczeƒ, o których mowa
w dziale I za∏àcznika do ustawy, zak∏ad
ubezpieczeƒ pisemnie informuje ubezpie-
czajàcego, nie rzadziej ni˝ raz w roku, o wy-
sokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u
zawartej umowy ubezpieczenia, w tym
o wartoÊci wykupu, je˝eli wysokoÊç Êwiad-
czeƒ ulega zmianie w trakcie obowiàzywa-
nia umowy ubezpieczenia. W przypadku
gdy z umowy ubezpieczenia przys∏uguje
Êwiadczenie ustalane na podstawie sumy
ubezpieczenia wyra˝onej w ustalonej kwo-
cie, zak∏ad ubezpieczeƒ informuje ubezpie-

czajàcego o ka˝dej zmianie w zakresie sumy
ubezpieczenia.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3e w brzmieniu:
„3a. W zakresie ubezpieczeƒ, o których mowa

w dziale I za∏àcznika do ustawy, zak∏ad
ubezpieczeƒ jest obowiàzany do pisemne-
go informowania ubezpieczajàcego, nie
rzadziej ni˝ raz w roku, o wartoÊci premii,
je˝eli umowa ubezpieczenia uwzgl´dnia
udzia∏ w zysku z inwestowania rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych.

3b. W przypadku umów ubezpieczenia na
rzecz osoby trzeciej, w szczególnoÊci ubez-
pieczeƒ grupowych, ubezpieczajàcy obo-
wiàzany jest do przekazania ubezpieczone-
mu informacji okreÊlonych w ust. 2—3a.
Umowa ubezpieczenia okreÊla sposób
przekazywania informacji, o których mowa
w ust. 2—3a, przy czym informacje te po-
winny byç przekazane ubezpieczonemu:
1) przed wyra˝eniem przez ubezpieczajà-

cego zgody na zmian´ warunków umo-
wy lub prawa w∏aÊciwego dla umowy
ubezpieczenia — w przypadku informa-
cji, o których mowa w ust. 2;

2) niezw∏ocznie po przekazaniu informacji
ubezpieczajàcemu przez zak∏ad ubez-
pieczeƒ — w przypadku informacji,
o których mowa w ust. 3 i 3a.

3c. W przypadku grupowych umów ubezpie-
czenia, o którym mowa w dziale I za∏àczni-
ka do ustawy, zak∏ad ubezpieczeƒ, na ˝àda-
nie ubezpieczonego, jest obowiàzany do
przekazania informacji okreÊlonych
w ust. 2—3a.

3d. W przypadku nieprzekazania ubezpieczo-
nemu, zgodnie z ust. 3c, wymaganych in-
formacji, zmiana warunków umowy lub
prawa w∏aÊciwego dla umowy ubezpiecze-
nia, wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych
z tytu∏u umowy ubezpieczenia, w tym war-
toÊci wykupu, sumy ubezpieczenia w przy-
padku umowy ubezpieczenia z sumà ubez-
pieczenia wyra˝onà w ustalonej kwocie
oraz wartoÊci premii jest skuteczna wzgl´-
dem ubezpieczonego jedynie w cz´Êci ko-
rzystnej dla tego ubezpieczonego.

3e. W przypadku nieprzekazania ubezpieczo-
nemu informacji, o których mowa
w ust. 2—3a, zgodnie z ust. 3b ubezpiecza-
jàcy ponosi wobec ubezpieczonego odpo-
wiedzialnoÊç na zasadach ogólnych.”,

c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) og∏aszania, nie rzadziej ni˝ raz w roku,

w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim war-
toÊci jednostki ubezpieczeniowego fundu-
szu kapita∏owego ustalonej w miesiàcu po-
przedzajàcym miesiàc, w którym jest doko-
nywane og∏oszenie.”;

4) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu
zdarzenia losowego obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, zak∏ad
ubezpieczeƒ informuje o tym ubezpieczajà-
cego lub ubezpieczonego, je˝eli nie sà oni
osobami wyst´pujàcymi z tym zawiadomie-
niem, oraz podejmuje post´powanie doty-
czàce ustalenia stanu faktycznego zdarze-
nia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wy-
sokoÊci Êwiadczenia, a tak˝e informuje oso-
b´ wyst´pujàcà z roszczeniem pisemnie lub
w inny sposób, na który osoba ta wyrazi∏a
zgod´, jakie dokumenty sà potrzebne do
ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubez-
pieczeƒ lub wysokoÊci Êwiadczenia, je˝eli
jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia
post´powania.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do zdarzeƒ

obj´tych ochronà ubezpieczeniowà na
podstawie umowy ubezpieczenia, o któ-
rym mowa w dziale II w grupie 18 za∏àczni-
ka do ustawy, je˝eli Êwiadczenie jest spe∏-
nione bezpoÊrednio po zg∏oszeniu zdarze-
nia losowego obj´tego ochronà ubezpie-
czeniowà lub bez przeprowadzania post´-
powania dotyczàcego ustalenia stanu fak-
tycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszo-
nych roszczeƒ i wysokoÊci Êwiadczenia.”,

c) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2. Je˝eli w terminach okreÊlonych w umowie

lub w ustawie zak∏ad ubezpieczeƒ nie wy-
p∏aci Êwiadczenia, zawiadamia pisemnie
osob´ zg∏aszajàcà roszczenie o przyczynach
niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a tak˝e wyp∏aca bez-
spornà cz´Êç Êwiadczenia.

3. Je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje lub przy-
s∏uguje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona
w zg∏oszonym roszczeniu, zak∏ad ubezpie-
czeƒ informuje o tym pisemnie osob´ wy-
st´pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na oko-
licznoÊci oraz na podstaw´ prawnà uzasad-
niajàcà ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´
wyp∏aty Êwiadczenia. Informacja zak∏adu
ubezpieczeƒ powinna zawieraç pouczenie
o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na dro-
dze sàdowej.

4. Zak∏ad ubezpieczeƒ ma obowiàzek udost´p-
niaç osobom, o których mowa w ust. 1, in-
formacje i dokumenty gromadzone w celu
ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubez-
pieczeƒ lub wysokoÊci Êwiadczenia. Osoby
te mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia
przez zak∏ad ubezpieczeƒ udost´pnionych
informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój
koszt kserokopii dokumentów i potwierdze-
nia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez zak∏ad
ubezpieczeƒ. Sposób udost´pniania infor-
macji i dokumentów, zapewniania mo˝liwo-
Êci pisemnego potwierdzania udost´pnia-
nych informacji, a tak˝e zapewniania mo˝li-

woÊci sporzàdzania kserokopii dokumen-
tów i potwierdzania ich zgodnoÊci z orygi-
na∏em nie mo˝e wiàzaç si´ z wykraczajàcy-
mi ponad uzasadnionà potrzeb´ utrudnie-
niami dla tych osób, zaÊ koszty sporzàdze-
nia kserokopii ponoszone przez te osoby nie
mogà odbiegaç od przyj´tych w obrocie
zwyk∏ych kosztów wykonywania tego ro-
dzaju us∏ug.”;

5) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a. W przypadku okazania zak∏adowi ubez-

pieczeƒ przez podmiot, któremu przy-
s∏uguje odszkodowanie, nieb´dàcy
p∏atnikiem podatku od towarów i us∏ug,
faktury (faktur) za napraw´ szkody ko-
munikacyjnej, zak∏ad ubezpieczeƒ jest
zobowiàzany uwzgl´dniç w odszkodo-
waniu podatek od towarów i us∏ug.”; 

6) w art. 19 w ust. 2:
a) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, a w przy-
padku zg∏oszenia nastàpienia zdarzenia,
z którym umowa wià˝e odpowiedzialnoÊç
zak∏adu ubezpieczeƒ — tak˝e uposa˝one-
go lub uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia;”,

b) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) innego zak∏adu ubezpieczeƒ, w zakresie

niezb´dnym dla przeciwdzia∏ania przest´p-
czoÊci ubezpieczeniowej lub stosowania ta-
ryfy w zale˝noÊci od d∏ugoÊci okresu bezsz-
kodowego, lub ustalania proporcjonalnej
odpowiedzialnoÊci, w przypadku zawarcia
umów ubezpieczenia obowiàzkowego na
ten sam okres w co najmniej dwóch zak∏a-
dach ubezpieczeƒ, lub dla potrzeb ustalenia
odpowiedzialnoÊci, je˝eli ten sam przed-
miot ubezpieczenia w tym samym czasie
jest ubezpieczony od tego samego ryzyka
w dwóch lub wi´cej zak∏adach ubezpieczeƒ
na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego
wartoÊç ubezpieczeniowà;”;

7) w art. 21:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na ˝àdanie ubezpieczonego lub osoby,
z którà lub na rzecz której nie zosta∏a zawar-
ta umowa ubezpieczenia na skutek odmo-
wy zawarcia tej umowy przez zak∏ad ubez-
pieczeƒ lub rezygnacji tej osoby z zawarcia
umowy, zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàza-
ny udost´pniç wyniki badaƒ, o których mo-
wa w ust. 1. W przypadku Êmierci ubezpie-
czonego zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàza-
ny udost´pniç wyniki badaƒ ubezpieczone-
go tak˝e na ˝àdanie uposa˝onego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, je-
˝eli wyniki badaƒ ubezpieczonego mia∏y
wp∏yw na ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´
wyp∏aty Êwiadczenia.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku gdy z ˝àdaniem udost´pnie-

nia wyników badaƒ, o których mowa
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w ust. 1, wyst´puje osoba, z którà lub na
rzecz której nie zosta∏a zawarta umowa
ubezpieczenia wskutek rezygnacji tej osoby
z zawarcia tej umowy, koszt tych badaƒ po-
krywa osoba wyst´pujàca z ˝àdaniem.”;

8) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e zbieraç, od-

powiednio w celu oceny ryzyka ubez-
pieczeniowego lub wykonania umowy
ubezpieczenia, zawarte w umowach
ubezpieczenia lub oÊwiadczeniach
ubezpieczajàcych sk∏adanych przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, da-
ne ubezpieczonych lub uprawnionych
z umowy ubezpieczenia.

2. Zbieranie danych, o których mowa
w ust. 1, odpowiednio w celu oceny
ryzyka ubezpieczeniowego lub wyko-
nania umowy ubezpieczenia przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ, nie powoduje po
stronie zak∏adu ubezpieczeƒ obowiàz-
ku powiadomienia, o którym mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 33, poz. 285).”;

9) w art. 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarzàd krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ,
z wy∏àczeniem towarzystwa ubezpieczeƒ
wzajemnych, sk∏ada si´ z co najmniej
dwóch cz∏onków.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W sk∏ad zarzàdu krajowego zak∏adu ubez-

pieczeƒ wchodzi prezes.”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Równoczesne cz∏onkostwo tej samej oso-
by w zarzàdach zak∏adów ubezpieczeƒ wy-
konujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie dzia-
∏u I i dzia∏u II za∏àcznika do ustawy nie mo-
˝e byç uznane za naruszenie spe∏nienia
wymagania, o którym mowa w ust. 2
pkt 4.”,

d) po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Organ nadzoru, na wniosek zak∏adu ubez-

pieczeƒ, mo˝e odstàpiç, w drodze decyzji,
od stosowania wymogu posiadania wy˝-
szego wykszta∏cenia uzyskanego w Polsce
lub wykszta∏cenia uzyskanego w innym
paƒstwie, b´dàcego wykszta∏ceniem wy˝-
szym w rozumieniu w∏aÊciwych przepisów
tego paƒstwa, w stosunku do danej osoby,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci doÊwiad-
czenie zawodowe kandydata na cz∏onka
zarzàdu krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Co najmniej dwóch cz∏onków zarzàdu krajo-
wego zak∏adu ubezpieczeƒ, w tym prezes
zarzàdu, powinno posiadaç doÊwiadczenie
zawodowe niezb´dne do zarzàdzania zak∏a-
dem ubezpieczeƒ.”,

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Powo∏anie dwóch cz∏onków zarzàdu, w tym

prezesa krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ,
nast´puje za zgodà organu nadzoru, chyba
˝e powo∏anie dotyczy osób, które pe∏ni∏y
funkcj´ cz∏onka zarzàdu w poprzedniej ka-
dencji. O wyra˝enie zgody wyst´puje organ
zak∏adu ubezpieczeƒ w∏aÊciwy w zakresie
powo∏ania cz∏onków zarzàdu.”,

g) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:
„10. Je˝eli wymogi okreÊlone w ust. 3—5 nie sà

spe∏nione w zwiàzku z wygaÊni´ciem man-
datu cz∏onka zarzàdu wskutek rezygnacji,
Êmierci albo odwo∏ania go ze sk∏adu zarzà-
du, krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ jest obo-
wiàzany, w terminie 6 miesi´cy, dostoso-
waç swojà dzia∏alnoÊç do wymogów okre-
Êlonych w przepisach ustawy.”;

10) w art. 28 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2;

11) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarzàd krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ odpo-
wiada za opracowanie, wprowadzenie i funk-
cjonowanie regulacji wewn´trznych okreÊlajà-
cych sposób wykonywania dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej, w szczególnoÊci w zakresie
czynnoÊci zleconych innym podmiotom,
w tym regulaminu kontroli wewn´trznej, do-
stosowanych do skali prowadzonej dzia∏alno-
Êci oraz wielkoÊci i profilu ryzyka zwiàzanego
z dzia∏alnoÊcià krajowego zak∏adu ubezpie-
czeƒ.”;

12) w art. 35:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Podmiot sk∏adajàcy zawiadomienie, o któ-

rym mowa w ust. 2, zobowiàzany jest
przedstawiç wraz z zawiadomieniem dowo-
dy, w tym przekazaç dokumenty, wskazujà-
ce, ̋ e nie zachodzà przes∏anki do zg∏oszenia
przez organ nadzoru sprzeciwu zgodnie
z ust. 4. Termin 3 miesi´cy, o którym mowa
w ust. 3, biegnie od dnia z∏o˝enia zawiado-
mienia wraz z przedstawieniem dowodów,
w tym przekazaniem dokumentów, zgodnie
ze zdaniem poprzedzajàcym, i innych infor-
macji wymaganych przepisami ustawy,
a w przypadku gdy przepisy wymagajà wy-
stàpienia przez organ nadzoru o informacje
do w∏aÊciwego organu nadzoru paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej — od
dnia przekazania informacji przez w∏aÊciwy
organ nadzoru paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku nabycia albo obj´cia akcji lub

praw z akcji z naruszeniem warunków,
o których mowa w ust. 1 lub 2, albo w przy-
padku zg∏oszenia sprzeciwu przez organ
nadzoru, albo w przypadku nabycia albo
obj´cia akcji lub praw z akcji po wyznaczo-
nym przez organ nadzoru maksymalnym
terminie na nabycie albo obj´cie akcji lub
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praw z akcji, z akcji tych nie mo˝e byç wyko-
nywane prawo g∏osu.”,

c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. W przypadku podj´cia innych dzia∏aƒ,

o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy —
Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, powodujàcych, ˝e krajo-
wy zak∏ad ubezpieczeƒ stanie si´ podmio-
tem zale˝nym podmiotu podejmujàcego
te dzia∏ania, z naruszeniem warunków,
o których mowa w ust. 2, albo w przypad-
ku zg∏oszenia sprzeciwu przez organ nad-
zoru albo podj´cia tych dzia∏aƒ po wyzna-
czonym przez organ nadzoru maksymal-
nym terminie na podj´cie tych dzia∏aƒ,
cz∏onkowie zarzàdu krajowego zak∏adu
ubezpieczeƒ powo∏ani przez podmiot do-
minujàcy lub b´dàcy cz∏onkami zarzàdu,
prokurentami lub osobami pe∏niàcymi kie-
rownicze funkcje w podmiocie dominujà-
cym nie mogà uczestniczyç w czynno-
Êciach z zakresu reprezentacji krajowego
zak∏adu ubezpieczeƒ. W przypadku gdy nie
mo˝na ustaliç, którzy cz∏onkowie zarzàdu
zostali powo∏ani przez podmiot dominujà-
cy, powo∏anie zarzàdu jest bezskuteczne
od dnia podj´cia przez podmiot dominujà-
cy innych dzia∏aƒ, o których mowa w art. 4
pkt 16 ustawy — Prawo o publicznym ob-
rocie papierami wartoÊciowymi, powodu-
jàcych, ˝e krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ sta∏
si´ podmiotem zale˝nym podmiotu podej-
mujàcego te dzia∏ania.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Uchwa∏y walnego zgromadzenia krajowego
zak∏adu ubezpieczeƒ podj´te z naruszeniem
ust. 7, a tak˝e czynnoÊci z zakresu reprezen-
tacji krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ podej-
mowane z udzia∏em cz∏onków zarzàdu z na-
ruszeniem ust. 7a sà niewa˝ne.”;

13) w art. 40 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zmian w gospodarowaniu majàtkiem i akty-
wami towarzystwa, w tym w zakresie okreÊle-
nia kompetencji organów towarzystwa oraz
sp∏at z tytu∏u zobowiàzaƒ wobec cz∏onków to-
warzystwa;”;

14) w art. 43 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) cz∏onkami towarzystwa jest zdefiniowany
w statucie kràg podmiotów;”;

15) w art. 92:

a) w ust. 3 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) list´ reprezentantów do spraw roszczeƒ,
którzy zostanà ustanowieni w ka˝dym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
— w przypadku wniosku o wydanie zezwo-
lenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej w zakresie dzia∏u II grupy 10
za∏àcznika do ustawy, z wyjàtkiem ubez-
pieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
przewoênika;”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Organ nadzoru mo˝e, w uzasadnionych

przypadkach, w szczególnoÊci gdy prawo
kraju w∏aÊciwego nie przewiduje sporzà-
dzania okreÊlonych dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 3, odstàpiç od wymogu
z∏o˝enia dokumentów, zast´pujàc je
oÊwiadczeniem wnioskodawcy lub osoby,
której sprawa dotyczy.”;

16) w art. 106:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Równoczesne pe∏nienie funkcji dyrektora

g∏ównego oddzia∏u lub jego zast´pcy,
przez t´ samà osob´ w g∏ównych oddzia-
∏ach zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ
wykonujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie dzia-
∏u I i dzia∏u II za∏àcznika do ustawy, nie mo-
˝e byç uznane za naruszenie spe∏nienia wy-
magania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4.”,

b) po ust. 4a dodaje si´ ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Organ nadzoru, na wniosek zagranicznego

zak∏adu ubezpieczeƒ, mo˝e odstàpiç,
w drodze decyzji, od stosowania wymogu
posiadania wy˝szego wykszta∏cenia uzy-
skanego w Polsce lub wykszta∏cenia uzy-
skanego w innym paƒstwie, b´dàcego wy-
kszta∏ceniem wy˝szym w rozumieniu w∏a-
Êciwych przepisów tego paƒstwa, o któ-
rym mowa w ust. 3 pkt 2, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci doÊwiadczenie zawodo-
we kandydata na dyrektora g∏ównego od-
dzia∏u zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ
lub jego zast´pcy.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Co najmniej dwie osoby, o których mowa

w ust. 3, w tym dyrektor g∏ównego oddzia-
∏u, powinny posiadaç doÊwiadczenie zawo-
dowe niezb´dne do zarzàdzania zak∏adem
ubezpieczeƒ.”;

17) w art. 110:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powo∏anie dyrektora g∏ównego oddzia∏u

i jednego z jego zast´pców nast´puje za
zgodà organu nadzoru, chyba ˝e powo∏anie
dotyczy osób, które pe∏ni∏y te funkcje w po-
przedniej kadencji. O wyra˝enie zgody wy-
st´puje zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Je˝eli wymogi okreÊlone w ust. 1 oraz

w art. 106 ust. 4—5 nie sà spe∏nione
w zwiàzku z rezygnacjà, Êmiercià lub odwo-
∏aniem dyrektora g∏ównego oddzia∏u lub je-
go zast´pcy, zagraniczny zak∏ad ubezpie-
czeƒ jest obowiàzany, w terminie 6 miesi´-
cy, dostosowaç swojà dzia∏alnoÊç do wymo-
gów okreÊlonych w przepisach ustawy.”;

18) w art. 133 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) oÊwiadczenie o zamiarze zostania cz∏onkiem

Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych.”;
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19) w art. 137 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b) zapewnienia zast´pstwa prawnego zak∏adu
ubezpieczeƒ w sporach przed sàdami po-
wszechnymi,”;

20) art. 143 otrzymuje brzmienie:

„Art. 143. 1. Krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e
zawrzeç umow´ o przeniesienie port-
fela ubezpieczeƒ z zak∏adem ubezpie-
czeƒ majàcym siedzib´ w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej.

2. Organ nadzoru zatwierdza umow´,
o której mowa w ust. 1, z zachowa-
niem warunków okreÊlonych
w art. 181—186:

1) po otrzymaniu od w∏aÊciwego or-
ganu nadzoru paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, w któ-
rym przejmujàcy zak∏ad ubezpie-
czeƒ ma siedzib´, potwierdzenia,
˝e zak∏ad ten, po przej´ciu portfe-
la, b´dzie posiada∏ Êrodki w∏asne
w wysokoÊci marginesu wyp∏acal-
noÊci;

2) po zasi´gni´ciu opinii:

a) w przypadku ubezpieczeƒ z dzia-
∏u I za∏àcznika do ustawy — w∏a-
Êciwego organu paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej,
w którym ubezpieczajàcy ma
sta∏e miejsce zamieszkania lub
siedzib´ zarzàdu,

b) w przypadku ubezpieczeƒ
z dzia∏u II za∏àcznika do ustawy
— w∏aÊciwego organu paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej umiejscowienia ryzyka.”;

21) w art. 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przeniesienie portfela ubezpieczeƒ zawartych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
zak∏ad ubezpieczeƒ majàcy siedzib´ w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej wyma-
ga pozytywnej opinii organu nadzoru przeka-
zanej w∏aÊciwemu organowi paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, w którym zagra-
niczny zak∏ad ubezpieczeƒ ma siedzib´.”;

22) w art. 148:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ârodki w∏asne zak∏adu ubezpieczeƒ sà to
aktywa zak∏adu ubezpieczeƒ, z wy∏àczeniem
aktywów:

1) przeznaczonych na pokrycie wszelkich
przewidywalnych zobowiàzaƒ;

2) wartoÊci niematerialnych i prawnych;

3) akcji i udzia∏ów w∏asnych b´dàcych
w posiadaniu zak∏adu ubezpieczeƒ;

4) z tytu∏u odroczonego podatku dochodo-
wego.”,

b) w ust. 3:

— pkt 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4) kapita∏owi zapasowemu i kapita∏om re-
zerwowym oraz kapita∏owi z aktualizacji
wyceny;

5) niepodzielonemu wynikowi finansowe-
mu z lat ubieg∏ych po potràceniu nale˝-
nych dywidend: zysk — wielkoÊç dodat-
nia, strata — wielkoÊç ujemna;

6) wynikowi finansowemu netto w okresie
sprawozdawczym po potràceniu nale˝-
nych dywidend: zysk — wielkoÊç dodat-
nia, strata — wielkoÊç ujemna.”,

— uchyla si´ pkt 7,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ, o którym
mowa w art. 38 ust. 1, wykonujàcego dzia-
∏alnoÊç w dziale II za∏àcznika do ustawy, or-
gan nadzoru mo˝e wyraziç, w drodze decy-
zji, zgod´ na zaliczenie do Êrodków w∏a-
snych nale˝noÊci towarzystwa od jego
cz∏onków z tytu∏u dop∏at, których mo˝e za-
˝àdaç na podstawie statutu, do wysokoÊci
50 % dop∏at nale˝nych w roku obrotowym
i do wysokoÊci 50 % mniejszej spoÊród
wartoÊci Êrodków w∏asnych lub marginesu
wyp∏acalnoÊci.”;

23) po art. 148 dodaje si´ art. 148a w brzmieniu:

„Art. 148a. Ârodki w∏asne na pokrycie kapita∏u
gwarancyjnego stanowià aktywa,
o których mowa w art. 148 ust. 3
pkt 1—6 i ust. 4 pkt 1 i 2.”;

24) w art. 154 w ust. 6:

a) pkt 16 i 17 otrzymujà brzmienie:

„16) nale˝noÊci od ubezpieczajàcych wynikajà-
ce z zawartych umów ubezpieczenia z wy-
∏àczeniem nale˝noÊci, w przypadku któ-
rych od dnia ich wymagalnoÊci up∏yn´∏o
wi´cej ni˝ 3 miesiàce;

17) nale˝noÊci od poÊredników ubezpieczenio-
wych wynikajàce z zawartych umów ubez-
pieczenia z wy∏àczeniem nale˝noÊci,
w przypadku których od dnia ich wymagal-
noÊci up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 3 miesiàce;”,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) aktywowane koszty akwizycji w zakresie
zgodnym ze sposobem ustalania rezerwy
sk∏adek lub rezerwy ubezpieczeƒ na ˝ycie
w dziale I za∏àcznika do ustawy oraz w za-
kresie zgodnym ze sposobem ustalania re-
zerwy sk∏adek w dziale II za∏àcznika do
ustawy;”;

25) uchyla si´ art. 157;
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26) art. 183 otrzymuje brzmienie:

„Art. 183. 1. Po zatwierdzeniu przeniesienia port-
fela ubezpieczeƒ organ nadzoru, na
koszt zainteresowanych zak∏adów
ubezpieczeƒ, og∏osi w dzienniku o za-
si´gu ogólnopolskim o dokonanym
przeniesieniu portfela ubezpieczeƒ
i wezwie ubezpieczajàcych do zg∏a-
szania sprzeciwu w terminie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

2. Ubezpieczajàcy, którzy zg∏osili sprze-
ciw, majà prawo wypowiedzenia
przenoszonej umowy ubezpieczenia
na ostatni dzieƒ terminu, o którym
mowa w ust. 1, liczàc od dnia og∏o-
szenia o dokonanym przeniesieniu
portfela.”;

27) w art. 207 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ nadzoru mo˝e ˝àdaç od zak∏adu ubez-
pieczeƒ informacji i wyjaÊnieƒ dotyczàcych
dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ i jego gospo-
darki finansowej, w zakresie niezb´dnym dla
wykonywania zadaƒ z zakresu nadzoru.”;

28) w art. 208 w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ˝àdania wyjaÊnieƒ ustnych lub pisemnych od
osób pozostajàcych w stosunku pracy, zlecenia
lub innym stosunku prawnym o podobnym cha-
rakterze z zak∏adem ubezpieczeƒ i poÊredników
ubezpieczeniowych kontrolowanego zak∏adu
ubezpieczeƒ, w tym w formie elektronicznej;”; 

29) w art. 210 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ nadzoru mo˝e nakazaç zak∏adowi ubez-
pieczeƒ rozwiàzanie w wyznaczonym terminie
umowy, na podstawie której zlecono wykony-
wanie czynnoÊci ubezpieczeniowych innemu
podmiotowi, w przypadku stwierdzenia, ˝e
wykonywanie czynnoÊci odbywa si´ z naru-
szeniem prawa, wp∏ywa niekorzystnie na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
przez zak∏ad ubezpieczeƒ zgodnie z przepisami
prawa, na ostro˝ne i stabilne zarzàdzanie za-
k∏adem ubezpieczeƒ lub na interesy ubezpie-
czajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia.”;

30) w art. 211 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zak∏ad ubezpieczeƒ zawiadamia organ nadzo-
ru o terminie walnego zgromadzenia zak∏adu
ubezpieczeƒ, w terminie 7 dni przed datà po-
siedzenia, a w przypadku nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia — niezw∏ocznie po po-
wzi´ciu informacji o zwo∏aniu walnego zgro-
madzenia.”;

31) w art. 212:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wyst´powaç do w∏aÊciwego organu zak∏adu
ubezpieczeƒ lub innego uprawnionego pod-

miotu z wnioskiem o odwo∏anie cz∏onka za-
rzàdu lub odwo∏anie udzielonej prokury.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

32) art. 213 otrzymuje brzmienie:

„Art. 213. 1. Organ nadzoru informuje Komisj´
Europejskà oraz organy nadzoru in-
nych paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej o:

1) udzieleniu zezwolenia na wykony-
wanie dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
wej krajowemu zak∏adowi ubez-
pieczeƒ, b´dàcemu podmiotem
zale˝nym od podmiotu dominujà-
cego majàcego siedzib´ w paƒ-
stwie nieb´dàcym paƒstwem
cz∏onkowskim Unii Europejskiej;

2) bezpoÊrednim lub poÊrednim na-
byciu albo obj´ciu akcji lub praw
z akcji krajowego zak∏adu ubezpie-
czeƒ przez podmiot majàcy siedzi-
b´ w paƒstwie nieb´dàcym paƒ-
stwem cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej, je˝eli wskutek nabycia al-
bo obj´cia akcji lub praw z akcji
krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ staje
si´ podmiotem zale˝nym od tego
podmiotu. 

2. Organ nadzoru wraz z informacjà,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeka-
zuje Komisji Europejskiej oraz orga-
nom nadzoru innych paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej informa-
cje o strukturze kapita∏owej ubezpie-
czeniowej grupy kapita∏owej.”;

33) w art. 214:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadanych przez siebie informacjach
o zamiarze bezpoÊredniego lub poÊrednie-
go nabycia albo obj´cia akcji lub praw z ak-
cji krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ lub inne-
go zak∏adu ubezpieczeƒ z paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej przez podmiot
majàcy siedzib´ w paƒstwie nieb´dàcym
paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
w iloÊci powodujàcej, ˝e ten zak∏ad ubez-
pieczeƒ stanie si´ podmiotem zale˝nym
podmiotu majàcego siedzib´ w paƒstwie
nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim Unii
Europejskiej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku podj´cia przez Komisj´ Euro-
pejskà odpowiedniej decyzji w warunkach,
o których mowa w ust. 1, bàdê w przypadku
rozpocz´cia procedury, o której mowa
w art. 5 decyzji Rady z dnia 28 czerwca
1999 r. nr 1999/468/WE ustanawiajàcej wa-
runki wykonywania uprawnieƒ wykonaw-
czych przyznanych Komisji Europejskiej
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(Dz. Urz. WE L 184 z 17.07.1999), organ nad-
zoru, stosownie do podj´tej przez Komisj´
Europejskà decyzji, zawiesza z urz´du prowa-
dzone post´powania, ogranicza liczb´ wyda-
wanych zezwoleƒ bàdê wydaje inne decyzje
o treÊci wynikajàcej z decyzji podj´tej przez
Komisj´ Europejskà w sprawach z zakresu:

1) udzielania zezwolenia na wykonywanie
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez za-
graniczny zak∏ad ubezpieczeƒ z paƒstwa
nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkowskim
Unii Europejskiej;

2) nabywania albo obejmowania akcji lub
praw z akcji w przypadkach, o których
mowa w art. 35, przez podmiot, którego
siedziba znajduje si´ w paƒstwie nieb´-
dàcym paƒstwem cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej, lub przez podmiot zale˝ny od
takiego podmiotu.”;

34) w art. 220:

a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) tworzenie i wykonywanie informatycznych
baz danych w zakresie statystyki ubezpie-
czeniowej, a w szczególnoÊci baz danych
o przebiegu szkodowoÊci w poszczegól-
nych rodzajach ubezpieczeƒ oraz baz da-
nych niezb´dnych do przeciwdzia∏ania
przest´pczoÊci ubezpieczeniowej, w tym in-
formacji o wyp∏aconych odszkodowaniach
lub Êwiadczeniach, z wy∏àczeniem ubezpie-
czeƒ, o których mowa w dziale II w grupach
3 i 10 za∏àcznika do ustawy, oraz o osobach,
przeciwko którym by∏o prowadzone post´-
powanie karne w zwiàzku z podejrzeniem
pope∏nienia przez nie przest´pstwa na szko-
d´ zak∏adu ubezpieczeƒ, zakoƒczone wyro-
kiem skazujàcym lub warunkowym umo-
rzeniem post´powania;”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Ustalenie zakresu oraz sposobu pozyskiwa-
nia i udost´pniania informacji i danych,
o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, od zak∏a-
dów ubezpieczeƒ wymaga uchwa∏y Walne-
go Zgromadzenia Izby.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych w porozumieniu z Ministrem Spra-
wiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej
Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy zakres danych gro-
madzonych w bazach danych, o których
mowa w ust. 2 pkt 7, a tak˝e okres przecho-
wywania tych danych, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci przepisy o ochronie danych
osobowych oraz przepisy regulujàce funk-
cjonowanie Krajowego Rejestru Karnego.”,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Izba udost´pnia swoim cz∏onkom dane
zgromadzone w bazach, o których mowa
w ust. 2 pkt 7.”;

35) w art. 242 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W stosunku do zak∏adów ubezpieczeƒ, które

uzyska∏y zezwolenie na wykonywanie dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 256, a które przed up∏y-
wem 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy nie rozpocz´∏y dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej, organ nadzoru mo˝e dokonaç cof-
ni´cia zezwolenia na wykonywanie dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej w zakresie grup ubezpie-
czeƒ, w których dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowa
nie zosta∏a rozpocz´ta.”;

36) w art. 245 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do umów ubezpieczenia, o których mowa

w dziale I za∏àcznika do ustawy, zawartych
przed dniem 1 stycznia 1992 r. nie stosuje si´
art. 13, z wy∏àczeniem obowiàzków okreÊlo-
nych w art. 13 ust. 2.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwaranto-
wanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach ekspor-
towych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Do umów zawieranych w zakresie uregu-
lowanym niniejszà ustawà nie stosuje si´
przepisów:

1) art. 807 § 1, art. 810 oraz art. 811 Ko-
deksu cywilnego,

2) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U.
Nr 124, poz. 1151, z póên. zm.4)).

2. Do firmy Korporacji nie stosuje si´ art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z póên.
zm.5)) uchyla si´ art. 28.

Art. 4. W ustawie z dnia 18 lutego 2005 r. o zmia-
nie ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 447) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ art. 3;

2) w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie, lit. c i d oraz
pkt 31 lit. b, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
12 miesi´cy od dnia og∏oszenia;”.

Art. 5. TreÊç umów ubezpieczenia, o których mowa
w dziale I za∏àcznika do ustawy wymienionej w art. 1,
zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, powinna byç dostosowana do wymogów
przepisu art. 13 ust. 3b ustawy wymienionej w art. 1
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4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r.
Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719 i Nr  143, poz. 1204.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447 i Nr 83, poz. 719.



w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy. Do dnia dostosowania, do tych umów
stosuje si´ przepis art. 13 ustawy wymienionej w art. 1
w dotychczasowym brzmieniu.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 220 ust. 4 ustawy wymienionej
w art. 1 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie no-
wych przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie upowa˝nienia w brzmieniu nadanym przez art. 1
pkt 34 lit. b niniejszej ustawy.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 34, który wchodzi w ˝ycie z dniem
26 marca 2006 r.;

2) art. 1 pkt 35, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lipca 2005 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej”,
ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a tak˝e noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud-
nia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31,
poz. 130, z póên. zm. 1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia odzna-

ki honorowej „Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej”, ustale-
nia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a tak˝e no-
szenia (Dz. U. Nr 70, poz. 727).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

1206

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 28 lipca 2005 r.

w sprawie minimalnych wymagaƒ dla stacji demonta˝u oraz sposobu demonta˝u 
pojazdów wycofanych z eksploatacji

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploata-
cji (Dz. U. Nr 25, poz. 202) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Teren stacji demonta˝u powinien byç zabez-
pieczony przed dost´pem osób postronnych, w szcze-
gólnoÊci ogrodzony, chyba ˝e stacja demonta˝u znaj-
duje si´ na terenie ju˝ ogrodzonym. 

§ 2. Stacj´ demonta˝u wyposa˝a si´ w separator
substancji ropopochodnych o wydajnoÊci dostosowa-

nej do powierzchni obj´tej systemem odprowadzania
odcieków.

§ 3. Na terenie stacji demonta˝u wyznacza si´ po-
mieszczenie do przyjmowania i obs∏ugi osób przeka-
zujàcych pojazdy wycofane z eksploatacji, zwane dalej
„pojazdami”, wyposa˝one w szaf´ metalowà s∏u˝àcà
do przechowywania dokumentów pojazdów.

§ 4. 1. Na terenie stacji demonta˝u organizacyjnie
wyodr´bnia si´ nast´pujàce sektory:

1) przyjmowania pojazdów;

2) magazynowania przyj´tych pojazdów;

3) usuwania z pojazdów elementów i substancji nie-
bezpiecznych, w tym p∏ynów;

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.
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