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1396

USTAWA

z dnia 8 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej 

oraz ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym

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. 2 w ust. 1 po pkt 14 dodaje si´ pkt 14a
w brzmieniu: 

„14a) wprowadzenie pojazdu do ruchu — wpro-
wadzenie pojazdu na drog´ rozumianà
zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy — Prawo o ru-
chu drogowym;”;

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zak∏ad ubezpieczeƒ posiadajàcy zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
w grupach obejmujàcych ubezpieczenia obo-
wiàzkowe nie mo˝e odmówiç zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiàzkowego, je˝eli w ra-

———————
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, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778.



mach prowadzonej dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej zawiera takie umowy ubezpieczenia.”;

3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca odszkodowanie
lub Êwiadczenie z tytu∏u ubezpieczenia obo-
wiàzkowego na podstawie uznania roszczenia
uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wy-
niku ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawo-
mocnego orzeczenia sàdu.”;

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

„1. Z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych zak∏ad
ubezpieczeƒ uiszcza op∏at´ ewidencyjnà w wy-
sokoÊci równowartoÊci w z∏otych 1,0 euro usta-
lanej przy zastosowaniu kursu Êredniego og∏a-
szanego przez Narodowy Bank Polski wed∏ug
tabeli kursów nr 1 w roku zawarcia umowy.”;

5) w art. 31:

a) w ust. 1 dodaje si´ zdanie czwarte w brzmieniu:

„Przepisy art. 28 stosuje si´ odpowiednio.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie niewypowiedzenia przez nabywc´
pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiada-
czy pojazdów mechanicznych w terminie
okreÊlonym w ust. 1, zak∏ad ubezpieczeƒ
mo˝e dokonaç ponownej kalkulacji nale˝nej
sk∏adki z tytu∏u udzielanej ochrony ubezpie-
czeniowej, poczynajàc od dnia zbycia pojaz-
du, z uwzgl´dnieniem zni˝ek przys∏ugujà-
cych nabywcy oraz zwy˝ek go obcià˝ajà-
cych, w ramach obowiàzujàcej taryfy sk∏a-
dek. W przypadku gdy nabywca pojazdu z∏o-
˝y wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji
nale˝nej sk∏adki, zak∏ad ubezpieczeƒ jest
obowiàzany do jej dokonania.”, 

c) w ust. 4 dodaje si´ zdanie czwarte w brzmieniu:

„Przepisy art. 28 stosuje si´ odpowiednio.”;

6) w art. 36 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) w przypadku szkód na osobie — 1 500 000 eu-
ro w odniesieniu do jednego zdarzenia, które-
go skutki sà obj´te ubezpieczeniem bez wzgl´-
du na liczb´ poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu — 300 000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki sà obj´te ubezpieczeniem bez wzgl´du
na liczb´ poszkodowanych”;

7) po art. 36 dodaje si´ art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych
obejmuje równie˝ koszt dodatkowego
badania technicznego, o którym mowa
w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy — Prawo
o ruchu drogowym.”;

8) w art. 38 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubez-
pieczeƒ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie
obejmuje szkody wyrzàdzonej w mieniu, je˝eli
pojazdy mechaniczne uczestniczàce w zdarze-
niu sà przedmiotem umowy leasingu zawartej
przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym
finansujàcym lub zosta∏y przew∏aszczone przez
posiadaczy tych pojazdów na tego samego
wierzyciela lub które sà przedmiotem zastrze-
˝enia w∏asnoÊci rzeczy sprzedanej na rzecz te-
go samego wierzyciela.”;

9) w art. 41 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) rozwiàzania si´ umowy w zwiàzku z jej wypo-
wiedzeniem przez nabywc´ pojazdu w przy-
padku okreÊlonym w art. 31 ust. 1 — zwrot
sk∏adki przys∏uguje zbywcy pojazdu;

4) rozwiàzania si´ umowy w zwiàzku z jej wypo-
wiedzeniem przez w∏aÊciciela pojazdu w przy-
padku okreÊlonym w art. 31 ust. 4 — zwrot
sk∏adki przys∏uguje posiadaczowi, który zawar∏
umow´ ubezpieczenia.”;

10) w art. 47 w ust. 2 dodaje si´ zdanie czwarte
w brzmieniu:

„Przepisy art. 46 stosuje si´ odpowiednio.”;

11) w art. 52 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) w przypadku szkód na osobie — 1 500 000 eu-
ro w odniesieniu do jednego zdarzenia, które-
go skutki sà obj´te ubezpieczeniem bez wzgl´-
du na liczb´ poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu — 300 000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki sà obj´te ubezpieczeniem bez wzgl´du
na liczb´ poszkodowanych”;

12) w art. 56 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozwiàzania si´ umowy w zwiàzku z jej wypo-
wiedzeniem przez osob´ obejmujàcà gospo-
darstwo rolne w posiadanie w przypadku okre-
Êlonym w art. 47 ust. 2 — zwrot sk∏adki przy-
s∏uguje zbywcy gospodarstwa rolnego.”;

13) w art. 63 w ust. 1 dodaje si´ zdanie czwarte
w brzmieniu:

„Przepisy art. 62 stosuje si´ odpowiednio.”;

14) w art. 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozwiàzania si´ umowy w zwiàzku z jej wypo-
wiedzeniem przez osob´ obejmujàcà gospo-
darstwo rolne w posiadanie w przypadku okre-
Êlonym w art. 63 ust. 1 — zwrot sk∏adki przy-
s∏uguje zbywcy gospodarstwa rolnego.”;

15) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. Osoba kontrolowana jest obowiàzana
okazaç na ˝àdanie organu obowiàzanego
lub uprawnionego do kontroli dokument
potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpie-
czenia obowiàzkowego lub dowód op∏a-
cenia sk∏adki za to ubezpieczenie.”;
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16) w art. 89:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku okreÊlonym w ust. 2 op∏at´,
w wysokoÊci okreÊlonej w art. 88 ust. 2
pkt 1, pobierajà urz´dy celne i przekazujà na
rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego w terminie 30 dni od dnia pobra-
nia. Potwierdzenie wniesienia tej op∏aty jest
dokonywane na druku Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego.”, 

b) uchyla si´ ust. 5;

17) art. 90 otrzymuje brzmienie:

„Art. 90. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o któ-
rym mowa w art. 87 ust. 1, Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny wzy-
wa osob´ wskazanà w tym zawiado-
mieniu do uiszczenia, w terminie
30 dni od dnia dor´czenia wezwania,
op∏aty, o której mowa w art. 88 ust. 1,
albo do przedstawienia dokumentów
potwierdzajàcych w roku kontroli za-
warcie umowy ubezpieczenia obo-
wiàzkowego, zgodnie z warunkami te-
go ubezpieczenia okreÊlonymi w usta-
wie.

2. Po przeprowadzeniu kontroli lub po
otrzymaniu zawiadomienia, o którym
mowa w art. 87 ust. 2, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce po∏o˝enia gospodar-
stwa rolnego wzywa osob´ wskazanà
w tym zawiadomieniu do uiszczenia,
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia
wezwania, op∏aty, o której mowa
w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia
dokumentów potwierdzajàcych w roku
kontroli zawarcie umowy ubezpiecze-
nia obowiàzkowego, zgodnie z warun-
kami tego ubezpieczenia okreÊlonymi
w ustawie. 

3. W przypadku przedstawienia doku-
mentów, o których mowa w ust. 1 i 2,
op∏aty nie pobiera si´. 

4. Op∏ata staje si´ wymagalna nast´pne-
go dnia po up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 1 i 2, je˝eli zobowiàzany
nie udokumentowa∏ zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiàzkowego, zgod-
nie z warunkami tego ubezpieczenia
okreÊlonymi w ustawie, lub nie wniós∏
powództwa do sàdu powszechnego,
zgodnie z art. 10 ust. 2.”;

18) w art. 92 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wszcz´cie post´powania przed sàdem po-
wszechnym w sprawach okreÊlonych w art. 10
ust. 2;”;

19) w art. 96 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, w ramach nadzoru, o którym mowa

w ust. 4, w przypadku stwierdzenia, ˝e zadania
Funduszu sà wykonywane z naruszeniem pra-
wa lub statutu mo˝e:

1) za˝àdaç usuni´cia nieprawid∏owoÊci w wy-
znaczonym terminie;

2) wnioskowaç do w∏aÊciwego organu Fundu-
szu o odwo∏anie z pe∏nionej funkcji cz∏onka
Zarzàdu Funduszu odpowiedzialnego za po-
wsta∏e nieprawid∏owoÊci.”; 

20) w art. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz mo˝e nabywaç wierzytelnoÊci zak∏a-
du ubezpieczeƒ, korzystajàcego z pomocy fi-
nansowej, o której mowa w art. 99 ust. 1, do
wysokoÊci udzielonej pomocy. Fundusz mo˝e
zbywaç nabyte wierzytelnoÊci.”;

21) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. 1. Fundusz pe∏ni funkcj´ oÊrodka infor-
macji.

2. Do zadaƒ Funduszu jako oÊrodka in-
formacji nale˝y prowadzenie rejestru
umów ubezpieczenia dzia∏u II grupy
3 i 10 za∏àcznika do ustawy o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej z wy∏àcze-
niem odpowiedzialnoÊci przewoêni-
ka, zawierajàcego:

1) nazw´ i adres zak∏adu ubezpie-
czeƒ, który zawar∏ umow´ ubezpie-
czenia;

2) identyfikator poÊrednika, który za-
war∏ umow´ ubezpieczenia, we-
d∏ug numeru wpisu do rejestru po-
Êredników ubezpieczeniowych,
a w przypadku zawarcia umowy
bez udzia∏u poÊrednika — imi´
i nazwisko oraz numer PESEL oso-
by, która zawar∏a umow´;

3) imi´ i nazwisko, adres zamieszka-
nia, numer PESEL lub nazw´, ad-
res siedziby i numer REGON ubez-
pieczonego, a w przypadku posia-
daczy pojazdów b´dàcych nierezy-
dentami — imi´ i nazwisko, adres
zamieszkania, nazw´ i numer do-
kumentu to˝samoÊci lub nazw´
i adres siedziby ubezpieczonego;

4) cechy identyfikujàce dokument po-
twierdzajàcy zawarcie umowy
ubezpieczenia;

5) cechy identyfikujàce dokument po-
twierdzajàcy zawarcie umowy
ubezpieczenia granicznego w od-
niesieniu do posiadaczy pojazdów
mechanicznych ustawowo zwol-
nionych w kraju rejestracji z obo-
wiàzku zawarcia umowy ubezpie-
czenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych;

6) dat´ zawarcia umowy;
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7) okres ubezpieczenia;

8) dat´ rozwiàzania umowy ubezpie-
czenia przed up∏ywem koƒcowego
terminu odpowiedzialnoÊci, okre-
Êlonego w umowie;

9) dane dotyczàce pojazdu mecha-
nicznego i jego posiadacza:

a) numer rejestracyjny,

b) numer VIN, a w przypadku jego
braku — numer nadwozia (pod-
wozia) pojazdu mechanicznego,

c) marka, typ i model,

d) rodzaj pojazdu mechanicznego,

e) imi´ i nazwisko, adres zamiesz-
kania, numer PESEL lub nazw´,
adres siedziby i numer REGON
posiadacza pojazdu mechanicz-
nego, a w przypadku posiadaczy
pojazdów b´dàcych nierezyden-
tami — imi´ i nazwisko, adres za-
mieszkania, nazw´ i numer doku-
mentu to˝samoÊci lub nazw´
i adres siedziby ubezpieczonego.

3. Fundusz gromadzi dane zawierajàce
informacje dotyczàce uczestników
zdarzenia powodujàcego odpowie-
dzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu-
∏u zawartej umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
obejmujàce:

1) mark´ i numer rejestracyjny pojaz-
dów uczestniczàcych w zdarzeniu;

2) imi´ i nazwisko, adres zamieszka-
nia, numer PESEL lub nazw´, ad-
res siedziby i numer REGON posia-
dacza pojazdu uczestniczàcego
w zdarzeniu, a w przypadku posia-
daczy pojazdów b´dàcych nierezy-
dentami — imi´ i nazwisko, adres
zamieszkania, nazw´ i numer do-
kumentu to˝samoÊci lub nazw´
i adres siedziby posiadacza pojaz-
du uczestniczàcego w zdarzeniu;

3) imi´ i nazwisko oraz numer PESEL
kierujàcego pojazdem uczestniczà-
cym w zdarzeniu, a w przypadku
kierujàcych b´dàcych nierezyden-
tami — imi´ i nazwisko, adres za-
mieszkania oraz nazw´ i numer do-
kumentu to˝samoÊci kierujàcego
pojazdem uczestniczàcym w zda-
rzeniu;

4) dat´ i miejsce zdarzenia;

5) rodzaj szkody, w tym:
a) szkoda na osobie,
b) szkoda ca∏kowita w pojeêdzie,
c) szkoda cz´Êciowa w pojeêdzie,
d) szkoda w mieniu poza pojaz-

dem;

6) imi´ i nazwisko, adres zamieszka-
nia, numer PESEL lub nazw´, ad-
res siedziby i numer REGON osoby
poszkodowanej lub uprawnionej,
a w przypadku osób b´dàcych nie-
rezydentami — imi´ i nazwisko,
adres zamieszkania, nazw´ i nu-
mer dokumentu to˝samoÊci lub
nazw´ i adres siedziby osoby po-
szkodowanej lub uprawnionej do
odszkodowania lub Êwiadczenia;

7) dat´ zg∏oszenia roszczenia odszko-
dowawczego;

8) dat´ i wysokoÊç wyp∏aty odszko-
dowania lub Êwiadczenia albo dat´
odmowy wyp∏aty odszkodowania
lub Êwiadczenia.

4. Fundusz gromadzi dane zawierajàce:

1) informacje dotyczàce zdarzenia
powodujàcego odpowiedzialnoÊç
zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u za-
wartej umowy ubezpieczenia,
okreÊlonego w grupie 3 dzia∏u II za-
∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, obejmujàce:

a) dat´ i miejsce zdarzenia lub dat´
i miejsce kradzie˝y pojazdu,

b) rodzaj szkody, w tym:

— kradzie˝ pojazdu,

— szkoda ca∏kowita w pojeêdzie,

— szkoda cz´Êciowa w pojeê-
dzie,

c) mark´ i numer rejestracyjny po-
jazdu uczestniczàcego w zdarze-
niu (kradzie˝y),

d) imi´ i nazwisko, adres zamiesz-
kania, numer PESEL lub nazw´,
adres siedziby i numer REGON
posiadacza pojazdu uczestniczà-
cego w zdarzeniu (kradzie˝y),

e) imi´ i nazwisko oraz numer
PESEL kierujàcego pojazdem
uczestniczàcym w zdarzeniu,

f) imi´ i nazwisko, adres zamiesz-
kania, numer PESEL lub nazw´,
adres siedziby i numer REGON
osoby poszkodowanej, a w przy-
padku osób b´dàcych nierezy-
dentami — imi´ i nazwisko, ad-
res zamieszkania, nazw´ i numer
dokumentu to˝samoÊci lub na-
zw´ i adres siedziby osoby po-
szkodowanej;

2) dat´ zg∏oszenia do zak∏adu ubez-
pieczeƒ zdarzenia (kradzie˝y);

3) dat´ i wysokoÊç wyp∏aty odszko-
dowania lub dat´ odmowy wyp∏a-
ty odszkodowania.
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5. Dane, o których mowa w ust. 2—4,
przekazywane sà do Funduszu przez
zak∏ady ubezpieczeƒ drogà elektro-
nicznà i przechowywane sà przez
Fundusz przez okres 11 lat.

6. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 9,
nie dotyczà pojazdów rejestrowanych
w trybie art. 73 ust. 3 ustawy — Pra-
wo o ruchu drogowym.”;

22) art. 103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 103. Fundusz gromadzi dane dotyczàce re-
prezentantów do spraw roszczeƒ usta-
nawianych przez zak∏ady ubezpieczeƒ
na podstawie art. 78 ust. 1 oraz dane or-
ganu odszkodowawczego ustanowione-
go w ka˝dym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej.”;

23) w art. 104:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz udost´pnia zgromadzone dane,
o których mowa w art. 102 ust. 2—4 oraz
w art. 103:

1) poszkodowanemu lub uprawnionemu
z prawem wglàdu we w∏asne akta szko-
dowe albo innemu podmiotowi, je˝eli
majà oni interes prawny w uzyskaniu
tych danych w zwiàzku z zaistnia∏à szko-
dà, w zakresie dotyczàcym ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów;

2) Rzecznikowi Praw Obywatelskich; 

3) organowi nadzoru;

4) zak∏adom ubezpieczeƒ;

5) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych w zakresie dotyczàcym ubez-
pieczenia OC posiadaczy pojazdów;

6) Rzecznikowi Ubezpieczonych;

7) Polskiej Izbie Ubezpieczeƒ;

8) organowi prowadzàcemu centralnà ewi-
dencj´ pojazdów drogà teletransmisji da-
nych, w zakresie dotyczàcym ubezpiecze-
nia OC posiadaczy pojazdów;

9) sàdowi lub prokuraturze, o ile sà niezb´d-
ne w toczàcym si´ post´powaniu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Z danych zgromadzonych w rejestrze korzy-
sta organ prowadzàcy centralnà ewidencj´
pojazdów, w zakresie dotyczàcym ubezpie-
czenia okreÊlonego w grupie 10 dzia∏u II za-
∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej.”;

24) w art. 105 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Centralna ewidencja pojazdów przekazuje dro-
gà teletransmisji danych do Funduszu dane,
o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9, z wyjàt-
kiem danych pojazdów rejestrowanych w try-
bie art. 73 ust. 3 — Prawo o ruchu drogowym.

2. Zak∏ad ubezpieczeƒ przekazuje do Funduszu
dane, o których mowa w art. 102 ust. 2, drogà
elektronicznà niezw∏ocznie, nie póêniej jednak
ni˝ w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia, z wyjàtkiem pojazdów rejestro-
wanych w trybie art. 73 ust. 3 ustawy — Prawo
o ruchu drogowym. Dane, o których mowa
w art. 102 ust. 3 i 4, zak∏ad ubezpieczeƒ przeka-
zuje niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ter-
minie 14 dni od dnia:

1) zg∏oszenia roszczenia — w zakresie infor-
macji okreÊlonych w art. 102 ust. 3
pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 1 i 2;

2) wyp∏aty odszkodowania — w zakresie infor-
macji okreÊlonych w art. 102 ust. 3
pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3.”;

25) w art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W uzasadnionych przypadkach, kierujàc si´
przede wszystkim wyjàtkowo trudnà sytuacjà
materialnà i majàtkowà zobowiàzanego, jak
równie˝ jego sytuacjà ˝yciowà, Fundusz mo˝e
odstàpiç od dochodzenia zwrotu cz´Êci lub ca-
∏oÊci Êwiadczenia albo udzieliç ulgi w jego
sp∏acie.”;

26) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sk∏ad Rady Funduszu, poza cz∏onkami okre-
Êlonymi statutowo, wchodzi przedstawiciel mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw instytucji finanso-
wych oraz przedstawiciel organu nadzoru.”;

27) w art. 116 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, po zasi´gni´ciu opinii organu nadzoru,
zatwierdza, w drodze decyzji, statut Funduszu
i jego zmiany, w oparciu o kryterium zgodno-
Êci z prawem oraz zgodnoÊci z zadaniami usta-
wowymi wykonywanymi przez Fundusz.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych og∏asza statut Funduszu i jego zmiany
w Dzienniku Urz´dowym Ministra Finansów.”;

28) w art. 123:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) paƒstw, których biura narodowe sà sygna-
tariuszami Jednolitego Porozumienia mi´-
dzy Biurami Narodowymi — Regulaminu
Wewn´trznego i powsta∏y w zwiàzku z ru-
chem pojazdów mechanicznych zarejestro-
wanych w Rzeczypospolitej Polskiej, z wy-
jàtkiem pojazdów mechanicznych, o których
mowa w art. 24;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) paƒstw, o których mowa w pkt 4, i na wa-
runkach okreÊlonych w pkt 4, je˝eli poszko-
dowanym jest obywatel polski, a sprawca
posiada∏ Zielonà Kart´ wystawionà przez
cz∏onka Biura, którego upad∏oÊç og∏oszono
lub który uleg∏ likwidacji;”,
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c) dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) paƒstw, o których mowa w pkt 3, je˝eli po-
szkodowanym jest obywatel polski,
a sprawca zawar∏ umow´ ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
z cz∏onkiem Biura, którego upad∏oÊç og∏o-
szono lub który uleg∏ likwidacji.”;

29) w art. 124 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Biuro ustala i udost´pnia dane:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 — na pi-
semny wniosek poszkodowanego lub
uprawnionego;

2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 — na pisem-
ny wniosek poszkodowanego lub uprawnio-
nego po wykazaniu przez nich interesu
prawnego w uzyskaniu tych danych.”;

30) w art. 125:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biuro ustala i udost´pnia dane:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 i 5 — na
pisemny wniosek poszkodowanego lub
uprawnionego;

2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 — na pi-
semny wniosek:

a) poszkodowanego lub uprawnionego,
po wykazaniu przez nich interesu
prawnego w uzyskaniu tych danych,

b) oÊrodka informacji z paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, po wyka-
zaniu interesu prawnego poszkodowa-
nego lub uprawnionego w uzyskaniu
tych danych.”, 

b) uchyla si´ ust. 4; 

31) w art. 126:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policja, w terminie 30 dni od zaistnienia zda-
rzenia, przekazuje Biuru zawiadomienie
o ka˝dym wypadku spowodowanym ru-
chem pojazdu mechanicznego, bez wzgl´du
na paƒstwo jego rejestracji, w wyniku które-
go uczestniczàce w nim osoby zmar∏y lub
dozna∏y obra˝eƒ cia∏a.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Biuro przekazuje zak∏adowi ubezpieczeƒ,
z którym sprawca wypadku mia∏ zawartà
umow´ ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych, informacje o wypad-
ku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie
okreÊlonym w ust. 1 i 2.”;

32) art. 127 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 127. Biuro ustala dane:

1) o których mowa w art. 124 ust. 1 i 2 —
uzyskujàc je z oÊrodków informacji
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej;

2) o których mowa w art. 125 ust. 1
pkt 1—4 — uzyskujàc je z rejestru,
o którym mowa w art. 102 ust. 2, oraz
uzyskujàc je z Funduszu gromadzàce-
go dane, o których mowa w art. 103;

3) o których mowa w art. 125 ust. 1
pkt 5 — po uzyskaniu informacji
z Funduszu.”; 

33) w art. 135 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Likwidacja szkód w przypadkach, o których
mowa w art. 123 pkt 1, 2, 5 i 6, nast´puje na za-
sadach okreÊlonych przepisami rozdzia∏u 2.”;

34) art. 136 otrzymuje brzmienie:

„Art. 136. 1. Biuro jest obowiàzane wyp∏aciç od-
szkodowanie: 

1) w przypadku, o którym mowa
w art. 123 pkt 1, w terminie 30 dni
od dnia ustalenia paƒstwa, w któ-
rym pojazd sprawcy szkody jest
zarejestrowany; 

2) w przypadku, o którym mowa
w art. 123 pkt 2, w terminie 30 dni
od dnia ustalenia wa˝noÊci umo-
wy ubezpieczenia sprawcy szkody.

2. Je˝eli w terminie 90 dni, liczàc od
dnia otrzymania zawiadomienia
o szkodzie, Biuro nie ustali paƒstwa,
w którym pojazd sprawcy szkody jest
zarejestrowany, lub wa˝noÊci umowy
ubezpieczenia sprawcy szkody, o któ-
rych mowa w ust. 1, w∏aÊciwym do
wyp∏aty odszkodowania, na zasadach
okreÊlonych przepisami rozdzia∏u 7,
jest Fundusz, z tym ˝e nie wyklucza to
roszczenia Funduszu do Biura o zwrot
wyp∏aconego odszkodowania z chwi-
là póêniejszego ustalenia paƒstwa
lub wa˝noÊci umowy ubezpieczenia
sprawcy.”;

35) w art. 139 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, po zasi´gni´ciu opinii organu nadzoru,
zatwierdza, w drodze decyzji, statut Biura i je-
go zmiany, w oparciu o kryterium zgodnoÊci
z prawem oraz zgodnoÊci z zadaniami ustawo-
wymi wykonywanymi przez Biuro.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych og∏asza statut Biura i jego zmiany
w Dzienniku Urz´dowym Ministra Finansów.”.

Art. 2. 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:

Dziennik Ustaw Nr 167 — 10154 — Poz. 1396

———————
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 83, poz. 719 i Nr 143, poz. 1204.



1) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca odszkodo-
wanie lub Êwiadczenie na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umo-
wy ubezpieczenia w wyniku ustaleƒ do-
konanych w post´powaniu, o którym
mowa w art. 16, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sàdu.”;

2) w art. 17 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Badanie techniczne uznane jest jako normalne
nast´pstwo szkody i jego koszty pokrywa ubezpie-
czyciel w ramach polisy AC, jak i OC sprawcy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o poÊred-
nictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447)
w art. 3:

a) uchyla si´ ust. 1;

b) w ust. 2 w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyraz
„równie˝”.

Art. 4. Do zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów ubez-
pieczenia zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
sà zobowiàzane dostosowaç swoje statuty do przepi-
sów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, w terminie 12 miesi´cy od dnia
jej wejÊcia w ˝ycie. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 21, 23 i 24, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 26 marca 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 27 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych 
oraz ustawy — Karta Nauczyciela

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.1))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 24:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 46—50” zast´puje si´ wy-
razami „art. 46, 47, 50, 50a i 50e”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 32—34, 39, 40, 46, 48—50”
zast´puje si´ wyrazami „art. 32, 33, 39, 40, 46,
50, 50a i 50e,”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ubezpieczonym spe∏niajàcym warunki
okreÊlone w art. 50a lub 50e przys∏uguje
emerytura po osiàgni´ciu wieku i okresów
pracy lub okresu pracy, okreÊlonych w tych
przepisach.”;

2) uchyla si´ art. 34—38;

3) w art. 39:

a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „art. 34” zast´puje
si´ wyrazami „art. 50a”,

b) w pkt 1 i 2 wyrazy „art. 36” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 50c”;

4) w art. 46 w ust. 1:

a) w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2006 r.” zast´puje
si´ wyrazami „31 grudnia 2007 r.”,

b) uchyla si´ pkt 3;

5) uchyla si´ art. 48 i 49;

6) w art. 50 w ust. 1:

a) w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2006 r.” zast´puje
si´ wyrazami „31 grudnia 2007 r.”,

b) uchyla si´ pkt 3;

7) po art. 50 dodaje si´ rozdzia∏ 3a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 3a

Emerytury górnicze

Art. 50a. 1. Górnicza emerytura przys∏uguje pra-
cownikowi, który spe∏nia ∏àcznie na-
st´pujàce warunki:

1) ukoƒczy∏ 55 lat ˝ycia;

2) ma okres pracy górniczej wynoszà-
cy ∏àcznie z okresami pracy równo-
rz´dnej co najmniej 20 lat dla kobiet

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355.
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