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USTAWA

z dnia 8 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności

ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2778) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) wprowadzenie pojazdu do ruchu – wprowadzenie pojazdu na drogę rozumianą
zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;”;

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

„2. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może
odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach
prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia.”;

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

„1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu
ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z
umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sądu.”;

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

„1. Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
zakład ubezpieczeń uiszcza opłatę ewidencyjną w wysokości równowartości w złotych
1,0 euro ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku zawarcia umowy.”;

5) w art. 31:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

„Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład
ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z
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uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających,
w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy nabywca pojazdu złoży
wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń
jest obowiązany do jej dokonania.”,

c) w ust. 4 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

„Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.”;

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

„1) w przypadku szkód na osobie – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu - 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,

którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych”;

7) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
obejmuje również koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa
w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.”;

8) w art. 38 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne
uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez
posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone
przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są
przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego
wierzyciela.”;

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

„3) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu w
przypadku określonym w art. 31 ust. 1 – zwrot składki przysługuje zbywcy pojazdu;

4) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu w
przypadku określonym w art. 31 ust. 4 – zwrot składki przysługuje posiadaczowi,
który zawarł umowę ubezpieczenia.”;

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

„Przepisy art. 46 stosuje się odpowiednio.”;

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

„1) w przypadku szkód na osobie – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu - 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,

którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych”;

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

„3) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobę obejmującą
gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku określonym w art. 47 ust. 2 – zwrot
składki przysługuje zbywcy gospodarstwa rolnego.”;

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

„Przepisy art. 62 stosuje się odpowiednio.”;
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14) w art. 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobę obejmującą
gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku określonym w art. 63 ust. 1 – zwrot
składki przysługuje zbywcy gospodarstwa rolnego.”;

15) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. Osoba kontrolowana jest obowiązana okazać na żądanie organu obowiązanego
lub uprawnionego do kontroli dokument potwierdzający zawarcie umowy
ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki za to
ubezpieczenie.”;

16) w art. 89:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku określonym w ust. 2, opłatę w wysokości określonej w art. 88 ust. 2
pkt 1, pobierają urzędy celne i przekazują na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego w terminie 30 dni od dnia pobrania. Potwierdzenie wniesienia tej
opłaty jest dokonywane na druku Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.”,

b) uchyla się ust. 5;

17) art. 90 otrzymuje brzmienie:

„Art. 90. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1,
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osobę wskazaną w tym
zawiadomieniu do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania, opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia
dokumentów potwierdzających w roku kontroli zawarcie umowy
ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia
określonymi w ustawie.

2. Po przeprowadzeniu kontroli lub po otrzymaniu zawiadomienia, o którym
mowa w art. 87 ust. 2, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze
względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wzywa osobę
wskazaną w tym zawiadomieniu do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania, opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do
przedstawienia dokumentów potwierdzających w roku kontroli zawarcie
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego
ubezpieczenia, określonymi w ustawie. 

3. W  przypadku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2,
opłaty nie pobiera się.

4. Opłata staje się wymagalna następnego dnia po upływie terminu, o którym
mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zobowiązany nie udokumentował zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia
określonymi w ustawie lub nie wniósł powództwa do sądu powszechnego,
zgodnie z art. 10 ust. 2.”;

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

„3) wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach określonych w art. 10
ust. 2;”;

19) w art. 96 dodaje się ust. 5 brzmieniu:
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„5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w ramach nadzoru, o którym
mowa w ust. 4, w przypadku stwierdzenia, że zadania Funduszu są wykonywane z
naruszeniem prawa lub statutu może:

1) zażądać usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;

2) wnioskować do właściwego organu Funduszu o odwołanie z pełnionej funkcji
członka Zarządu Funduszu odpowiedzialnego za powstałe nieprawidłowości.”;

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

„2. Fundusz może nabywać wierzytelności zakładu ubezpieczeń, korzystającego z pomocy
finansowej, o której mowa w art. 99 ust. 1, do wysokości udzielonej pomocy. Fundusz
może zbywać nabyte wierzytelności.”;

21) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. 1. Fundusz pełni funkcję ośrodka informacji.

2. Do zadań Funduszu jako ośrodka informacji należy prowadzenie rejestru
umów ubezpieczenia działu II grupy 3 i 10 załącznika do ustawy o
działalności ubezpieczeniowej z wyłączeniem odpowiedzialności
przewoźnika, zawierającego:

1) nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę ubezpieczenia;

2) identyfikator pośrednika, który zawarł umowę ubezpieczenia, według
numeru wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, a w
przypadku zawarcia umowy bez udziału pośrednika, imię i nazwisko
oraz numer PESEL osoby, która zawarła umowę;

3) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres
siedziby i numer REGON ubezpieczonego a w przypadku posiadaczy
pojazdów będących nierezydentami imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres
siedziby ubezpieczonego;

4) cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy
ubezpieczenia;

5) cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy
ubezpieczenia granicznego w odniesieniu do posiadaczy pojazdów
mechanicznych ustawowo zwolnionych w kraju rejestracji z obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych;

6) datę zawarcia umowy;

7) okres ubezpieczenia;

8) datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem końcowego
terminu odpowiedzialności, określonego w umowie;

9) dane dotyczące pojazdu mechanicznego i jego posiadacza:

a) numer rejestracyjny,

b) numer VIN, a w przypadku jego braku numer nadwozia (podwozia)
pojazdu mechanicznego,

c) marka, typ i model,

d) rodzaj pojazdu mechanicznego,
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e) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę,
adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu
mechanicznego a w przypadku posiadaczy pojazdów będących
nierezydentami imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i
numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby
ubezpieczonego.

3. Fundusz gromadzi dane zawierające informacje dotyczące uczestników
zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu
zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
obejmujące:

1) markę i numer rejestracyjny pojazdów, uczestniczących w zdarzeniu;

2) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres
siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w
zdarzeniu, a w przypadku posiadaczy pojazdów będących
nierezydentami imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer
dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby posiadacza pojazdu
uczestniczącego w zdarzeniu;

3) imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem
uczestniczącym w zdarzeniu, a w przypadku kierujących będących
nierezydentami imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwę i
numer dokumentu tożsamości kierującego pojazdem uczestniczącym w
zdarzeniu;

4) datę i miejsce zdarzenia;

5) rodzaj szkody, w tym:

a) szkoda na osobie,

b) szkoda całkowita w pojeździe,

c) szkoda częściowa w pojeździe,

d) szkoda w mieniu poza pojazdem;

6) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres
siedziby i numer REGON osoby poszkodowanej lub uprawnionej, a w
przypadku osób będących nierezydentami imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres
siedziby osoby poszkodowanej lub uprawnionej do odszkodowania lub
świadczenia;

7) datę zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego;

8) datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub świadczenia albo datę
odmowy wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

4. Fundusz gromadzi dane zawierające:

1) informacje dotyczące zdarzenia powodującego odpowiedzialność
zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia,
określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, obejmujące:

a) datę i miejsce zdarzenia lub datę i miejsce kradzieży pojazdu,

b) rodzaj szkody, w tym:
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- kradzież pojazdu,

- szkoda całkowita w pojeździe,

- szkoda częściowa w pojeździe,

c) markę i numer rejestracyjny pojazdu, uczestniczącego w zdarzeniu
(kradzieży),

d) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę,
adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu,
uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży),

e) imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem
uczestniczącym w zdarzeniu,

f) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę,
adres siedziby i numer REGON osoby poszkodowanej, a w
przypadku osób będących nierezydentami imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i
adres siedziby osoby poszkodowanej,

2) datę zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń zdarzenia (kradzieży);

3) datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub datę odmowy wypłaty
odszkodowania.

5. Dane, o których mowa w ust. 2-4, przekazywane są do Funduszu przez
zakłady ubezpieczeń drogą elektroniczną i przechowywane są przez
Fundusz przez okres 11 lat.

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

22) art. 103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 103. Fundusz gromadzi dane dotyczące reprezentantów do spraw roszczeń
ustanawianych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 78 ust. 1 oraz
dane organu odszkodowawczego ustanowionego w każdym państwie
członkowskim Unii Europejskiej.”;

23) w art. 104:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz
w art. 103:

1) poszkodowanemu lub uprawnionemu z prawem wglądu we własne akta
szkodowe albo innemu podmiotowi, jeżeli mają oni interes prawny w
uzyskaniu tych danych w związku z zaistniałą szkodą, w zakresie
dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów;

2) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;

3) organowi nadzoru;

4) zakładom ubezpieczeń;

5) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie dotyczącym
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów;

6) Rzecznikowi Ubezpieczonych;

7) Polskiej Izbie Ubezpieczeń;



8

8) organowi prowadzącemu centralną ewidencję pojazdów drogą teletransmisji
danych, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów;

9) sądowi lub prokuraturze, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Z danych zgromadzonych w rejestrze korzysta organ prowadzący centralną
ewidencję pojazdów, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia określonego w grupie
10 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.”;

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

„1. Centralna ewidencja pojazdów przekazuje drogą teletransmisji danych do Funduszu
dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9, z wyjątkiem danych pojazdów
rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 - Prawo o ruchu drogowym.

2. Zakład ubezpieczeń przekazuje do Funduszu dane, o których mowa w art. 102 ust. 2,
drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyjątkiem pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73
ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 3 i 4,
zakład ubezpieczeń przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia:

1) zgłoszenia roszczenia – w zakresie informacji określonych w art. 102 ust. 3 pkt 1 i
2 oraz ust. 4 pkt 1 i 2;

2) wypłaty odszkodowania – w zakresie informacji określonych w art. 102 ust. 3 pkt
3 oraz ust. 4 pkt 3.”;

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

„2. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną
sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową,
Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo
udzielić ulgi w jego spłacie.”;

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

„2. W skład Rady Funduszu, poza członkami określonymi statutowo, wchodzi
przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz
przedstawiciel organu nadzoru.”;

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

„3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii organu
nadzoru, zatwierdza, w drodze decyzji, statut Funduszu i jego zmiany, w oparciu o
kryterium zgodności z prawem oraz zgodności z zadaniami ustawowymi
wykonywanymi przez Fundusz.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych ogłasza statut Funduszu i jego
zmiany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.”;

28) w art. 123:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia
między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego i powstały w związku
z ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej
Polskiej, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych, o których mowa w art. 24;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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„5)państw, o których mowa w pkt 4, i na warunkach określonych w pkt 4, jeżeli
poszkodowanym jest obywatel polski, a sprawca posiadał Zieloną Kartę
wystawioną przez członka Biura, którego upadłość ogłoszono lub który uległ
likwidacji;”,

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6)państw, o których mowa w pkt 3, jeżeli poszkodowanym jest obywatel polski, a
sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z
członkiem Biura, którego upadłość ogłoszono lub który uległ likwidacji.”;

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

„3. Biuro ustala i udostępnia dane:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 – na pisemny wniosek poszkodowanego lub
uprawnionego;

2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 – na pisemny wniosek poszkodowanego lub
uprawnionego po wykazaniu przez nich interesu prawnego w uzyskaniu tych
danych.”;

30) w art. 125:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biuro ustala i udostępnia 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 pisemny wniosek:

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

b) ośrodka informacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, po
wykazaniu interesu prawnego poszkodowanego lub uprawnionego w
uzyskaniu tych danych.”,

b) uchyla się ust. 4;

31) w art. 126:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policja, w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia, przekazuje Biuru
zawiadomienie o każdym wypadku spowodowanym ruchem pojazdu
mechanicznego, bez względu na państwo jego rejestracji, w wyniku którego
uczestniczące w nim osoby zmarły lub doznały obrażeń ciała.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Biuro przekazuje zakładowi ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku miał
zawartą umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
informacje o wypadku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie określonym 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 – uzyskując je z ośrodków
informacji państw członkowskich Unii Europejskiej;
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2) o których mowa w art. 125 ust. 1 pkt 1-4 – uzyskując je z rejestru, o
którym mowa w art. 102 ust. 2, oraz uzyskując je z Funduszu
gromadzącego 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, następuje
na zasadach określonych przepisami rozdziału 2.”;

34) art. 136 otrzymuje brzmienie:

„Art. 136. 1. Biuro jest obowiązane wypłacić odszkodowanie:

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

2) w przypadku, o którym mowa w art. 123 pkt 2, w terminie 30 dni od
dnia ustalenia ważności umowy ubezpieczenia sprawcy szkody.

2. Jeżeli w terminie 90 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o
szkodzie Biuro nie ustali państwa, w którym pojazd sprawcy szkody jest
zarejestrowany lub ważności umowy ubezpieczenia sprawcy szkody, o
których mowa w ust. 1, właściwym do wypłaty odszkodowania, na zasadach
określonych przepisami rozdziału 7, jest Fundusz, z tym że nie wyklucza to
roszczenia Funduszu do Biura o zwrot wypłaconego odszkodowania z
chwilą późniejszego ustalenia państwa lub ważności umowy ubezpieczenia
sprawcy.”;

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

„3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii organu
nadzoru, zatwierdza, w drodze decyzji, statut Biura i jego zmiany, w oparciu o
kryterium zgodności z prawem oraz zgodności z zadaniami ustawowymi
wykonywanymi przez Biuro.

 4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych ogłasza statut Biura i jego zmiany
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, 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)
wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń
dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w art. 16, zawartej z nim ugody
lub prawomocnego orzeczenia sądu.”;

2) w art. 17 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Badanie techniczne uznane jest jako normalne następstwo szkody i jego koszty pokrywa

ubezpieczyciel w ramach polisy AC, jak i OC sprawcy.”.
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Art. 3.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 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 się ust. 1;

b) w ust. 2 w zdaniu wstępnym skreśla się wyraz „również”.

Art. 4.

Do zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
są zobowiązane dostosować swoje statuty do przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21, 23 i 24, które
wchodzą w życie z dniem 26 marca 2006 r.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ wz. Tomasz Nałęcz

Wicemarszałek Sejmu
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