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nia 1990 r. w sprawie określenia instytucji finansowych oraz 
instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku 
odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach 
obcych (Monitor Polski Nr 22, poz. 173, z 1991 r. Nr 5, poz. 
31 i Nr 45, poz. 319 oraz z 1992 r. Nr 10, poz. 69 i Nr 16, poz. 
119) w § 1 w pkt 3 po lit. I) kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się litery ł), m) i n) w brzmieniu: 

"ł) Pomorskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe «Gryf» SA, 

m) Towarzystwo 
«Polisa» SA, 

Ubezpieczeniowo- Reasekuracyjne 

n) Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji «Polonia» SA." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 30 października 1992 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia. 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
18 grudnia 1990 r. w sprawie sposobu potwierdzenia speł
nienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia (Monitor Polski 

Nr 49, poz. 380 i z 1991 r. Nr 26, poz. 179) otrzymuje 
brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1993 r. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 

Załącznik do zarządzenia Ministra Finan
sów z dnia 30 października 1992 r. (poz. 
266) 

WZÓR NALEPKI KONTROLNEJ POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA OD
POWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU 

Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW W ROKU 1993 

Cechy graficzne Wymiary w milimetrach 

strona przednia strona odwrotna długość szerokość 

kolor czerwony, w górnej części nalepki identyczna jak strona poprzednia, powie-
oznaczenie ubezpieczyciela, w środku rzchnia klejąca 70,0 50,0 
nalepki oznaczenie roku 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 30 października 1992 r. 

w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek 
ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu 

Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 
351) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Instytucje ubezpieczeniowe obowiązane są w 1992 r. 
przekazać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży 

Pożarnej 2% wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych 

• 

składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie 
od ognia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 


