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3. Przewodniczący Zespołu składa Radzie Ministrów 
okresowe sprawozdania z prac Zespołu. 

§ 5. Obsługę administracyjną Zespołu w ramach posia-

danych środków zapewnia Minister Pracy i Polityki Soc
jalnej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 19 października 1993 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, jego organizacji i trybu 
działania oraz procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na ten fundusz. 

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 oraz 
z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 
1992 r. w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubez
pieczonych, jego organizacji i trybu działania oraz procentu 
składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na ten fundusz 
(Monitor Polski Nr 29, poz. 202) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Zarząd kieruje działalnością Funduszu oraz re

prezentuje go na zewnątrz. Szczegółowy tryb 
działania i organizację Zarządu określa regulamin 
Ijchwalony przez zebranie ubezpieczycieli.", 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

,,8. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie 
przewodniczącego i dwóch zastępców.", 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie 
za pracę w wysokości określonej przez zebranie 
ubezpieczycieli.", 

d) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

,,11. Zarząd może tworzyć wewnętrzne jednostki 
organizacyjne Funduszu niezbędne do realiza
cji jego zadań.", 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 7. 1. W przypadku niewypłacalności ubezpieczycie
la Zarząd podejmuje działania mające na celu 
zaspokojenie roszczeń ubezpieczonych osób 
fizycznych, a w szczególności: 

1) nie później niż w terminie dwóch tygodni 
od dnia: 

a) wydania postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości lub 

b) uprawomocnienia się postanowienia 
wydanego na podstawie art. 13 prawa 
upadłościowego 

wzywa ubezpieczycieli do dokonania 
wpłat, określając termin ich uiszczenia, 

2) nie później niż w terminie dwóch tygodni 
od dnia dokonania wpłat przez ubezpieczy
cieli opracowuje projekt gospodarowania 
środkami Funduszu' i przesyła go ubezpie
czycielom, Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz 
Ministrowi Finansów; projekt podlega za
twierdzeniu przez zebranie ubezpieczycieli, 
zwołane w terminie dwóch tygodni od 
przygotowania projektu; zatwierdzenie na
stępuje zwykłą większością głosów ubez
pieczycieli obecnych na zebraniu, 

3) nie później niż w terminie dwóch tygodni 
od uznania przez sędziego komisarza listy 
wierzytelności ogłasza w dzienniku "Rzecz
pospolita" przejęcie przez Fundusz zobo
wiązań upadłego ubezpieczyciela, wynika
jących z umów ubezpieczenia zawartych 
przez osoby fizyczne, których wierzytelno
ści zostały uznane, 

4) po zatwierdzeniu przez zebranie ubezpie
czycieli projektu gospodarowania środkami 
Funduszu rozpoczyna wypłacanie świad
czeń na podstawie listy wierzytelności na 
zasadach przewidzianych wart. 57 ust. 
2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalno
ści ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 
344 oraz z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 
201 ) . 

2. Przy wypłacaniu świadczenia Zarząd zawiera 
z ubezpieczonym umowę o przeniesienie na 
rzecz Funduszu roszczeń do masy upadłości do 
wysokości faktycznie dokonanej wypłaty oraz 
przesyła syndykowi odpisy umów o przeniesie
nie roszczeń do masy upadłości." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 2 nie ma zastosowania do 
postępowań prowadzonych w sprawach ubezpieczycieli, 
w stosunku do których postanowienie o ogłoszeniu upadło
ści stało się prawomocne przed tą datą, w części dotyczącej 
dokonywania przez ubezpieczycieli wp/at, opracowywania 
projektu gospodarowania środkami funduszu i ogłoszenia 
o przejęciu zobowiązań upadłego ubezpieczyciela. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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