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Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - 

skierował w dniu 15 marca 2011 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 

Publicznych do pierwszego czytania.  

 
Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania  

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 23 marca, 25 maja  
i 28 czerwca 2011 r.  

 
wnosi: 
 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
Warszawa, dnia 28 czerwca 2011 r. 
 
 

 Sprawozdawca  Przewodniczący Komisji 
   Finansów Publicznych 

  
   
 /-/ Sławomir Neumann  /-/ Paweł Arndt  
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Projekt  

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                     2011 r. 

 

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

oraz niektórych innych ustaw1)  

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1:  

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) pojazd historyczny – pojazd mechaniczny, o którym mowa w pkt 10, 
będący: 

a) pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym, 

b) pojazdem mającym co najmniej 40 lat, 

c) pojazdem mającym co najmniej 25 lat i który został uznany przez 
rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający 
szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;”, 

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) reprezentant do spraw roszczeń – reprezentant do spraw roszczeń w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.3)), usta-
nowiony w Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład ubez-
pieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;”, 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpie-
czeniowej oraz z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 
r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 133, poz. 
922, z 2008 r. Nr 225, poz. 1486, z 2009 r. Nr 91, poz. 739 i Nr 97, poz. 802 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 145 i Nr 43, poz. 246.  

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 
530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 1858. 
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c) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) ubezpieczenie graniczne – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w 
przypadku braku ważnej Zielonej Karty przez posiadacza pojazdu me-
chanicznego zarejestrowanego za granicą, z wyłączeniem posiadaczy 
pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, których biura 
narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego;”, 

d) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: 

„15) Porozumienie Wielostronne – umowa zawarta między biurami naro-
dowymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz państw stowarzy-
szonych, określająca wzajemne stosunki między biurami narodowymi; 

16) sygnatariusz Porozumienia Wielostronnego – biuro narodowe, które 
zawarło umowę dotyczącą zaspokajania roszczeń wynikających z mię-
dzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych, zgodnie z postano-
wieniami Porozumienia Wielostronnego;”; 

2) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, rodzaj i zakres dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego, uwzględniając w szczególności rodzaj 
ubezpieczenia obowiązkowego.”; 

3) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W każdym przypadku ustalenia taryfy składek za ubezpieczenia obowiązko-
we, o których mowa w art. 4 pkt 1–3, lub ich zmiany, zakład ubezpieczeń 
przedstawia organowi nadzoru informacje o tych taryfach oraz o podsta-
wach ich ustalenia, w terminie 14 dni od dnia, w którym najwcześniej moż-
liwe było zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego ze składką obli-
czoną na ich podstawie.”; 

4) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1. Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych 
sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pocią-
gają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubez-
pieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowied-
niej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnie-
niem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczenio-
wego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości. 

2. W razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego mimo braku odpowiedzi na poszczególne pyta-
nia, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.”; 

5) w art. 10:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli została zawar-
ta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obciążona tym 
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obowiązkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i 
zakres tej ochrony odpowiadają przepisom ustawy lub odrębnych ustaw 
lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpie-
czenia.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpie-
czeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy.”; 

6) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyj-
nemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo 
dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzial-
ność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których 
mowa w art. 4 pkt 4, odszkodowania za szkody określone w ust. 2, a także 
w przypadku, jeżeli szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub 
osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w stanie po użyciu alkoholu 
lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o prze-
ciwdziałaniu narkomanii.”; 

7) w art. 14: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń 
nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym 
mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do 
wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 
na zasadach określonych w rozdziale 7. Zakład ubezpieczeń przesyła 
niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do Ubezpieczeniowego Fun-
duszu Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę zgłaszająca rosz-
czenie. Przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”, 

b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaco-
nego odszkodowania i poniesionych kosztów.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek udostępniać 
poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty groma-
dzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Fundu-
szu Gwarancyjnego lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać 
pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyj-
ny udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kse-
rokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Informacje i dokumenty 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek udostępniać 
poszkodowanym i uprawnionym, na ich żądanie, w postaci elektronicz-
nej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania moż-
liwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także 
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zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i po-
twierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykra-
czającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś 
koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i doku-
mentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą 
odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania te-
go rodzaju usług.”, 

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do Polskiego Biura Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych w zakresie szkód, o których mowa w art. 
123 ustawy.”;  

8) w art. 18: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu 
od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 
1–3, przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania 
oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.”; 

9) w art. 19 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od Ubezpieczenio-
wego Funduszu Gwarancyjnego w przypadkach, o których mowa w art. 98 
ust. 1, 1a i 2. 

3. Poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od Polskiego Biura 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w art. 
123.”; 

10) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uznanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej w przypadkach, o 
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, nie ma skutków prawnych 
względem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który nie wyraził 
na to uprzednio zgody.”; 

11) w art. 23: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Posiadacz pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. a, zareje-
strowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem 
pojazdu, w odniesieniu do którego państwem członkowskim Unii Euro-
pejskiej umiejscowienia ryzyka jest państwo Unii Europejskiej, w któ-
rym pojazd ma być zarejestrowany, obowiązany jest posiadać ochronę 
ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowa-
ny, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. W odnie-
sieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa 
przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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 „2. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego po-
jazdem mechanicznym, przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kieru-
jącego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili 
wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.”; 

12) w art. 25: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na 
zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach 
państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wie-
lostronnego, z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku zdarzeń, o których mowa w ust. 2, ubezpieczenie OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpie-
czeniowej wymagany przez prawo państwa, na terytorium którego do-
szło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od tego, który 
z tych zakresów jest szerszy.”; 

13) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. 1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 27. 

2. Okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, kończy się z upły-
wem dnia, którego data odpowiada dniowi poprzedzającemu po-
czątkowy dzień okresu ubezpieczenia. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w tym samym 
dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia.”;  

14) w art. 27: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7a lit. c 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim 
umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 
dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na 
stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą po-
legającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicz-
nych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem 
przez pojazd mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 
ust. 1 pkt 3 oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnię-
cia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, na okres co najmniej 30 dni.”; 
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15) w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1f w brzmieniu: 

„1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest 
obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w 
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, 
zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu infor-
macji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. 

1c. Informacja, o której mowa w ust. 1b, zawiera w szczególności: 

1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy doj-
dzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie ust. 1; 

2) pouczenie, że wysokość składki, o której mowa w pkt 1, może ulec 
zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą 
na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskaza-
nie tych okoliczności; 

3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpie-
czenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o 
formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedze-
nia; 

4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego 
wypowiedzenia.  

1d. Informacja, o której mowa w ust. 1b, powinna być wysłana: 

1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elek-
tronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie 
mu oświadczeń w takiej postaci, lub 

2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformo-
wanie ubezpieczającego. 

1e. Jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpie-
czeniowej wyszły na jaw po wysłaniu informacji, o której mowa w ust. 1b, 
zakład ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć składkę ubezpieczeniową 
z uwzględnieniem tych okoliczności. W takim przypadku zakład ubezpie-
czeń wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki.  

1f. Przepisów ust. 1a–1e nie stosuje się do umów zawieranych w trybie negocja-
cji z przedsiębiorcą.”; 

16) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

„Art. 28a. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego na ten sam okres jest 
ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy 
czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, 
umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowie-
dziana na piśmie. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiada-
czy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpie-
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czeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, 
przez który ponosił odpowiedzialność. 

3. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego 
samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpie-
czenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi 
ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej 
umowy ubezpieczenia.”; 

17) w art. 29 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem po-
jazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia po-
jazdu do ruchu;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierują-
cy pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie 
innym niż określone na podstawie art. 25 ust. 2 nie posiada ważnej Zie-
lonej Karty lub ubezpieczenia granicznego;”, 

c) uchyla się pkt 6, 

d) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

„9) najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej 
wypowiedzeniem w przypadku określonym w art. 28 ust. 1; 

10) najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w 
trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. 
zm.4)).”; 

18) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. 1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu me-
chanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na 
którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, prze-
chodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z 
tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upły-
wem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na 
którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wy-
powie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubez-
pieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. 
Przepisów art. 28 nie stosuje się.  

2. W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego 
przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu me-

                                                 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 

84, poz. 774 i Nr 188, poz. 1837, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1204, z 2005 r. Nr 122, 
poz. 1021, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540. 
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chanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej 
kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpie-
czeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa 
własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących po-
siadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo 
własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, 
w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy posia-
dacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własno-
ści pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponow-
nej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowią-
zany do jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia 
prawa własności pojazdu. Posiadacz, na którego przeszło lub zo-
stało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest 
obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie 
znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do 
dokonania ponownej kalkulacji składki. 

3. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu me-
chanicznego zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obo-
wiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zosta-
ło przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć umowę 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu 
przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicz-
nego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mecha-
nicznego do ruchu. Jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania po-
jazdu mechanicznego zarejestrowanego bez przejścia lub przenie-
sienia prawa własności tego pojazdu, a dotychczasowy posiadacz 
pojazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, kolejny posiadacz po-
jazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych w dniu wejścia w posiadanie te-
go pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu 
mechanicznego do ruchu. 

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebę-
dącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posia-
dacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą 
na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz 
utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa 
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który zo-
stała zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wy-
powie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubez-
pieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. 
Przepisów art. 28 nie stosuje się. 

5. W razie niewypowiedzenia przez właściciela pojazdu umowy u-
bezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, stosuje 
się odpowiednio ust. 2. 
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6. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 
1 i 4, posiadacz pojazdu mechanicznego wypowiadający umowę 
jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rozwią-
zania się umowy wypowiedzianej.”;  

19) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32. 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własno-
ści tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, 
na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia 
zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, 
w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, 
o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych 
posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. 

2. Dane posiadacza, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile zo-
stał nadany lub 

2) nazwę, siedzibę i numer REGON. 

3. Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własno-
ści pojazdu mechanicznego nie obciążają posiadacza pojazdu, 
który dokonał przeniesienia tego prawa. 

4. Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono pra-
wo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu 
ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w któ-
rym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. 
Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo wła-
sności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posia-
daczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojaz-
du, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres 
od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia 
przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których 
mowa w ust. 1. 

5. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się do posiadacza pojazdu mechanicz-
nego, o którym mowa w art. 31 ust. 4.”; 

20) w art. 33 dodaje się pkt 7–10 w brzmieniu: 

„7) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą; 

8) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym 
w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw kon-
sumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny; 

9) z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego dokumentu wyda-
nego w innym państwie; 

10) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust. 1.”;  
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21) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34.1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przy-
sługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem 
mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną 
w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem 
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 

2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego 
uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z: 

1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z 
niego; 

2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem po-
jazdu mechanicznego; 

3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.”; 

22) w art. 37 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku zespołu pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicz-
nych złączonych w celu holowania, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu 
mechanicznego nie jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w 
związku z ruchem: 

1) pojazdu ciągnącego lub holującego – w przyczepie lub pojeździe holo-
wanym oraz 

2) przyczepy lub pojazdu holowanego – w pojeździe ciągnącym lub holu-
jącym.”; 

23) w art. 39: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwila za-
warcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej 
raty, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w art. 28 ust. 1, odpowie-
dzialność zakładu ubezpieczeń powstaje z chwilą jej zawarcia.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niż 
określony w ust. 1 i 2 można określić w umowie ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych wtedy, gdy umowę zawiera się:  

1) na okres krótszy niż 12 miesięcy w przypadkach określonych w 
art. 27 ust. 1, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności 
nie może nastąpić później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do 
ruchu;  

2) przed zarejestrowaniem pojazdu mechanicznego, o którym mowa 
w art. 2 pkt 10 lit. a, oraz pojazdu historycznego, przy czym roz-
poczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż 
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z chwilą rejestracji pojazdu lub przed wprowadzeniem pojazdu do 
ruchu;  

3) na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu, 
przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może na-
stąpić później niż z upływem okresu, na który została zawarta po-
przednia umowa; 

4) przed upływem okresu wypowiedzenia w przypadku, o którym 
mowa w art. 31 ust. 6, przy czym rozpoczęcie okresu odpowie-
dzialności nie może nastąpić później niż z chwilą rozwiązania 
umowy w związku z jej wypowiedzeniem.”; 

24) w art. 41: 

a) w ust. 1: 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez po-
siadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo 
własności pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 – 
zwrot składki przysługuje posiadaczowi pojazdu, który przeniósł 
prawo własności tego pojazdu;”, 

– dodaje się pkt 5–7 w brzmieniu: 

„5) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określo-
nym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektó-
rych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny, z zastrzeżeniem, że za o-
kres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający jest 
obowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową; 

6) wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego doku-
mentu wydanego w innym państwie; 

7) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z 
art. 28a ust. 1 – zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem 
prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres 
świadczonej ochrony.”,     

b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:  

„2. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli szkoda, 
za którą zakład ubezpieczeń wypłacił lub jest obowiązany wypłacić od-
szkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych, nastąpiła w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy w 
przypadkach określonych w art. 33 pkt 2–5, 7–10. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w stosunku do posiadacza pojazdu me-
chanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jeżeli 
szkoda została wyrządzona po dniu przeniesienia prawa własności tego 
pojazdu. 

4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku 
rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie 
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później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpie-
czenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubez-
pieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na 
który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstą-
pienie.”; 

25) uchyla się art. 42; 

26) art. 42a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 42a. Przepis art. 41 stosuje się odpowiednio do zwrotu składki, w wyso-
kości proporcjonalnej, obniżonej na okres czasowego wycofania 
pojazdu z ruchu na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, 
o którym mowa w art. 8 ust. 4.”;  

27) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, 
przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mecha-
nicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiada-
czy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub 
w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w ro-
zumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;  

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestęp-
stwa; 

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojaz-
dem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło 
o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za oso-
bą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestęp-
stwa; 

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.”; 

28) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. 1. Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres 12 mie-
sięcy. 

2. Okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, kończy się z upły-
wem dnia, którego data odpowiada dniowi poprzedzającemu po-
czątkowy dzień okresu ubezpieczenia. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia 
OC rolników zawartej w tym samym dniu, w którym rozpoczyna 
się okres ubezpieczenia.”;  

29) w art. 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1f w brzmieniu: 

„1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest 
obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w 
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
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1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, 
zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu infor-
macji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. 

1c. Informacja, o której mowa w ust. 1b, zawiera w szczególności: 

1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy doj-
dzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie ust. 1; 

2) pouczenie, że wysokość składki, o której mowa w pkt 1, może ulec 
zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą 
na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskaza-
nie tych okoliczności; 

3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpie-
czenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o 
formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedze-
nia; 

4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego 
wypowiedzenia.  

1d. Informacja, o której mowa w ust. 1b, powinna być wysłana: 

1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elek-
tronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie 
mu oświadczeń w takiej postaci, lub 

2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformo-
wanie ubezpieczającego. 

1e. Jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpie-
czeniowej wyszły na jaw po wysłaniu informacji, o której mowa w ust. 1b, 
zakład ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć składkę ubezpieczeniową 
z uwzględnieniem tych okoliczności. W takim przypadku zakład ubezpie-
czeń wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki.  

1f. Przepisów ust. 1a–1e nie stosuje się do umów zawieranych w trybie negocja-
cji z przedsiębiorcą.”; 

30) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu: 

„Art. 46a. 1. Jeżeli posiadacz gospodarstwa rolnego na ten sam okres jest u-
bezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy 
czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC rolników zo-
stała zawarta w trybie art. 46 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie 
może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników 
zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki 
ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzial-
ność. 

3. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia 
OC rolników w odniesieniu do tego samego gospodarstwa rolne-
go, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem u-
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ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się 
składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.”; 

31) w art. 47: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników 
posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, prawa i obo-
wiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia OC rolników prze-
chodzą na tę osobę. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 
12 miesięcy, na które została zawarta, chyba że osoba obejmująca go-
spodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją na piśmie. W przypadku 
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników, ulega ona rozwią-
zaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 46 nie stosuje się.”, 

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników w przy-
padku określonym w art. 46 ust. 1, posiadacz gospodarstwa rolnego jest 
obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC rolników najpóźniej w 
dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej. 

6. Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolni-
ków najpóźniej w dniu: 

1) rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC rolni-
ków, w przypadku określonym w art. 49 pkt 5; 

2) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określo-
nym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektó-
rych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny.”; 

32) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48. 1. Obowiązek powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w 
terminie 14 dni od dnia zmiany posiadania, o zmianie w posiada-
niu gospodarstwa rolnego oraz o danych osoby obejmującej go-
spodarstwo rolne w posiadanie, spoczywa na rolniku dotychczas 
posiadającym gospodarstwo rolne. W przypadku gdy zmiana w 
posiadaniu gospodarstwa rolnego nastąpiła wskutek śmierci tego 
rolnika, obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń spoczy-
wa na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie. 

 2. Dane osoby obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie, o któ-
rych mowa w ust. 1, obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszka-
nia i numer PESEL, o ile został nadany. 

3. Osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie ponosi od-
powiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki na-
leżnej za okres od dnia, w którym nastąpiło objęcie gospodarstwa 
rolnego w posiadanie. Rolnik dotychczas posiadający gospodar-
stwo rolne ponosi solidarną odpowiedzialność z osobą obejmują-
cą gospodarstwo rolne w posiadanie, za zapłatę składki należnej 
zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia, w którym nastąpiło ob-
jęcie gospodarstwa rolnego w posiadanie do dnia powiadomienia 



Liczba stron : 15 Data : 2011-07-04 Nazwa pliku : 0839-05A.NK 
VI kadencja / druk nr 3960 

 

15  

zakładu ubezpieczeń o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rol-
nego.”;  

33) w art. 49 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

„6) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym 
w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw kon-
sumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny; 

7) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 46a ust. 1.”; 

34) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, o-
soba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba 
pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania 
za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa 
rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.”; 

35) w art. 54: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą za-
warcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej 
raty, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w art. 46 ust. 1, odpowie-
dzialność zakładu ubezpieczeń powstaje z chwilą jej zawarcia.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niż 
wskazany w ust. 1 i 2 można określić w umowie ubezpieczenia OC rol-
ników wtedy, gdy umowę zawiera się: 

1) przed objęciem w posiadanie gospodarstwa rolnego, przy czym 
rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później 
niż z chwilą objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego; 

2) na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu, 
przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może na-
stąpić później niż z upływem okresu, na który została zawarta po-
przednia umowa.”; 

36) w art. 56: 

a) w ust. 1: 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez o-
sobę obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku 
określonym w art. 47 ust. 2 – zwrot składki przysługuje rolnikowi 
dotychczas posiadającemu gospodarstwo rolne;”, 

– dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 
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„4) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określo-
nym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektó-
rych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny, z zastrzeżeniem, że za o-
kres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający jest 
obowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową; 

5) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z 
art. 46a ust. 1 – zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem pra-
wa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres 
świadczonej ochrony.”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli szkoda, 
za którą zakład ubezpieczeń wypłacił lub jest obowiązany wypłacić od-
szkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolników, nastąpiła w okresie 
poprzedzającym rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w art. 
49 pkt 2–4 i 6. 

3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku 
rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpie-
czenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubez-
pieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na 
który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstą-
pienie.”; 

37) uchyla się art. 57; 

38) art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 58. Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, 
przysługuje uprawnienie do dochodzenia od sprawcy szkody zwro-
tu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC rolników odszkodowa-
nia, jeżeli wyrządził on szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alko-
holu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzają-
cych, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w ro-
zumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.”; 

39) art. 61 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 61. 1. Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 
12 miesięcy. 

2. Okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, kończy się z upły-
wem dnia, którego data odpowiada dniowi poprzedzającemu po-
czątkowy dzień okresu ubezpieczenia. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia 
budynków rolniczych zawartej w tym samym dniu, w którym 
rozpoczyna się okres ubezpieczenia.”;  

40) w art. 62 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1f w brzmieniu: 
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„1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest 
obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w 
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, 
zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu infor-
macji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. 

1c. Informacja, o której mowa w ust. 1b, zawiera w szczególności: 

1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy doj-
dzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie ust. 1; 

2) pouczenie, że wysokość składki, o której mowa w pkt 1, może ulec 
zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą 
na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskaza-
nie tych okoliczności; 

3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpie-
czenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o 
formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedze-
nia; 

4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego 
wypowiedzenia.  

1d. Informacja, o której mowa w ust. 1b, powinna być wysłana: 

1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elek-
tronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie 
mu oświadczeń w takiej postaci, lub 

2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformo-
wanie ubezpieczającego. 

1e. Jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpie-
czeniowej wyszły na jaw po wysłaniu informacji, o której mowa w ust. 1b, 
zakład ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć składkę ubezpieczeniową 
z uwzględnieniem tych okoliczności. W takim przypadku zakład ubezpie-
czeń wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki.  

1f. Przepisów ust. 1a–1e nie stosuje się do umów zawieranych w trybie negocja-
cji z przedsiębiorcą.”; 

41) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu: 

„Art. 62a. 1. Jeżeli posiadacz budynków rolniczych na ten sam okres jest u-
bezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy 
czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia budynków rolni-
czych została zawarta w trybie art. 62 ust. 1, umowa zawarta w 
tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia budynków 
rolniczych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać za-
płaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił 
odpowiedzialność. 
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3. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia 
budynków rolniczych w odniesieniu do tego samego budynku 
rolniczego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakła-
dem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy 
się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpiecze-
nia.”; 

42) w art. 63: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia budynków rolniczych posia-
danie gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki, 
przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubez-
pieczenia budynków rolniczych przechodzą na tę osobę. Umowa ubez-
pieczenia ulega rozwiązaniu z upływem 12 miesięcy, na które została 
zawarta, chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie 
wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpie-
czenia budynków rolniczych, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypo-
wiedzenia. Przepisów art. 62 nie stosuje się.”, 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych w 
przypadku określonym w art. 62 ust. 1, posiadacz budynków rolniczych 
jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynków rolniczych 
najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej. 

5. Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków 
rolniczych najpóźniej w dniu: 

1) rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia budynków 
rolniczych, w przypadku określonym w art. 65 pkt 4; 

2) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określo-
nym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektó-
rych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny.”; 

43) art. 64 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 64. 1. Obowiązek powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w 
terminie 14 dni od dnia zmiany posiadania, o zmianie w posiada-
niu gospodarstwa rolnego oraz o danych osoby obejmującej go-
spodarstwo rolne w posiadanie spoczywa na rolniku dotychczas 
posiadającym gospodarstwo rolne. W przypadku gdy zmiana w 
posiadaniu gospodarstwa rolnego nastąpiła wskutek śmierci tego 
rolnika, obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń spoczy-
wa na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie. 

2. Dane osoby obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie, o któ-
rych mowa w ust. 1, obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszka-
nia i numer PESEL, o ile został nadany. 

3. Osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie ponosi od-
powiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki na-
leżnej za okres od dnia, w którym nastąpiło objęcie gospodarstwa 
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rolnego w posiadanie. Rolnik dotychczas posiadający gospodar-
stwo rolne ponosi solidarną odpowiedzialność z osobą obejmują-
cą gospodarstwo rolne w posiadanie, za zapłatę składki należnej 
zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia, w którym nastąpiło ob-
jęcie gospodarstwa rolnego w posiadanie do dnia powiadomienia 
zakładu ubezpieczeń o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rol-
nego.”;  

44) w art. 65 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym 
w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw kon-
sumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny; 

6) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 62a ust. 1.”; 

45) w art. 74: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą za-
warcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej 
raty, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w art. 62 ust. 1, odpowie-
dzialność zakładu ubezpieczeń powstaje z chwilą jej zawarcia.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niż 
wskazany w ust. 1 i 2 można określić w umowie ubezpieczenia budyn-
ków rolniczych wtedy, gdy umowę zawiera się: 

1) przed objęciem budynków rolniczych w posiadanie, przy czym 
rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później 
niż z chwilą objęcia budynków rolniczych w posiadanie; 

2) na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu, 
przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może na-
stąpić później, niż z upływem okresu, na który została zawarta 
poprzednia umowa.”; 

46) w art. 76: 

a) w ust. 1:  

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez oso-
bę obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku o-
kreślonym w art. 63 ust. 1 – zwrot składki przysługuje rolnikowi 
dotychczas posiadającemu gospodarstwo rolne;”, 

– dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określo-
nym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektó-
rych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wy-
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rządzoną przez produkt niebezpieczny, z zastrzeżeniem, że za o-
kres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający jest 
obowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową. 

4) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez oso-
bę obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku 
określonym w art. 62a ust. 1 – zwrot składki przysługuje z u-
względnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty 
składki za okres świadczonej ochrony.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku 
rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpie-
czenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubez-
pieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na 
który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstą-
pienie.”; 

47) uchyla się art. 77; 

48) rozdział 5 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 5 

Dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń powstałych za granicą 

Art. 78. 1. Mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej poszkodowany lub uprawniony do odszkodowa-
nia w wyniku wypadku, który miał miejsce za granicą, w pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, 
w związku z ruchem pojazdu zarejestrowanego w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, może żądać informacji doty-
czących:  

1) zakładu ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, 
którym spowodowano szkodę; 

2) reprezentanta do spraw roszczeń ustanowionego przez zakład 
ubezpieczeń, o którym mowa w pkt l; 

3) dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia 
OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodo-
wano szkodę;  

4) danych osobowych posiadacza lub właściciela pojazdu me-
chanicznego, którym spowodowano szkodę; 

5) podmiotów, które zgodnie z prawem państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej, są zwolnione w kraju rejestracji z obo-
wiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych oraz identyfikujących organ lub in-
stytucję odpowiedzialną za wypłatę odszkodowań za szkody 
spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych będących w 
posiadaniu tych podmiotów.  
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, ustala i udostępnia Polskie 
Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, uzyskując je z ośrod-
ków informacji państw członkowskich Unii Europejskiej:  

1) na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego – w 
zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5; 

2) na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego, po 
wykazaniu przez nich interesu prawnego w ich uzyskaniu – 
w zakresie, o którym mowa w ust. l pkt 4.  

3. Udostępnianie informacji jest nieodpłatne i podlega ewidencjo-
nowaniu.  

Art. 79. Poszkodowany lub uprawniony, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 
może zgłosić żądanie odszkodowawcze reprezentantowi do spraw 
roszczeń.  

Art. 80. 1. Reprezentant do spraw roszczeń może wykonywać czynności na 
rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń.  

2. Reprezentant do spraw roszczeń wykonuje swoje obowiązki na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zakład ubezpie-
czeń.  

3. Zawiadomienia i oświadczenia związane z prowadzoną likwidacją 
szkody, mogą być składane przez reprezentanta do spraw rosz-
czeń w języku obcym i w formie innej niż pisemna tylko za zgodą 
osób, do których są adresowane.  

4. Reprezentant do spraw roszczeń podejmuje działanie na żądanie 
zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego, a także na 
wniosek reprezentowanego zakładu ubezpieczeń.  

5. Zgłoszenie żądania odszkodowawczego, o którym mowa w art. 
79, bezpośrednio zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń wywołu-
je skutki, jakie ustawa przewiduje w przypadku zgłoszenia żąda-
nia odszkodowawczego reprezentantowi do spraw roszczeń usta-
nowionemu w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Art. 81. Zadaniem reprezentanta do spraw roszczeń jest likwidacja szkód 
będących następstwem zdarzeń, o których mowa w art. 78 ust. 1, 
jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu mechaniczne-
go, którego posiadacz miał zawartą umowę ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych z reprezentowanym zakładem 
ubezpieczeń.  

Art. 82. 1. Reprezentant do spraw roszczeń jest obowiązany, w terminie 3 
miesięcy od zgłoszenia żądania odszkodowawczego, do udziele-
nia odpowiedzi na zgłoszone żądanie odszkodowawcze wraz z 
uzasadnieniem.  

2. Jeżeli ustalenie odpowiedzialności reprezentowanego zakładu u-
bezpieczeń lub wysokości odszkodowania w terminie, o którym 
mowa w ust. 1, jest niemożliwe, odpowiedź, o której mowa w ust. 
1, powinna zawierać informację o przyczynie niemożności doko-
nania takich ustaleń, w tym o dokumentach, jakie są potrzebne do 
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ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości 
świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia po-
stępowania.  

Art. 83. 1. Poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania, mający miejsce 
zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej może zgłosić żądanie odszkodowawcze do organu odszko-
dowawczego, jeżeli zdarzenie, z którego wynikła szkoda zaistnia-
ło: 

1) za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
w państwie trzecim i było spowodowane ruchem pojazdu 
mechanicznego zarejestrowanego za granicą, w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, gdy: 

a) reprezentant do spraw roszczeń nie dopełnił obowiąz-
ku, o którym mowa w art. 82 ust. 1 lub 2,  

b) zakład ubezpieczeń nie ustanowił reprezentanta do 
spraw roszczeń, chyba że poszkodowany lub uprawnio-
ny zgłosił swoje żądanie bezpośrednio do zakładu ubez-
pieczeń i otrzymał odpowiedź określoną w art. 82 ust. 1 
lub 2;  

2) za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej i by-
ło spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego zarejestro-
wanego za granicą, w państwie członkowskim Unii Europej-
skiej lub w państwie trzecim, jeżeli w terminie 60 dni od dnia 
zdarzenia nie został zidentyfikowany zakład ubezpieczeń 
osoby odpowiedzialnej za szkodę; 

3) za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej i by-
ło spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego, którego 
zidentyfikowanie okazało się niemożliwe. 

2. Organ odszkodowawczy nie rozpatruje zgłoszonego żądania od-
szkodowawczego, jeżeli poszkodowany lub uprawniony wytoczył 
powództwo przeciwko zakładowi ubezpieczeń osoby odpowie-
dzialnej za szkodę.  

3. Funkcję organu odszkodowawczego pełni Polskie Biuro Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych. 

Art. 83a. 1. Informację o zgłoszeniu żądania odszkodowawczego organ od-
szkodowawczy przekazuje niezwłocznie:  

1) w przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 – orga-
nowi odszkodowawczemu w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym siedzibę ma zakład ubezpieczeń po-
siadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano 
szkodę; 

2) w przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 – ubez-
pieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, gdzie zarejestrowany jest 
pojazd mechaniczny, którym spowodowano szkodę, 
a w przypadku pojazdów zarejestrowanych w państwach 
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trzecich – ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym na-
stąpiło zdarzenie;  

3) w przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 – ubez-
pieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym nastąpiło zdarze-
nie.  

2. W przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, organ od-
szkodowawczy zawiadamia ponadto reprezentanta do spraw rosz-
czeń lub zakład ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego 
oraz osobę, która spowodowała szkodę, jeżeli jest ustalona.  

Art. 83b. 1. Organ odszkodowawczy podejmuje czynności w celu ustalenia 
odpowiedzialności za spowodowanie szkody i wysokości od-
szkodowania w terminie 60 dni od dnia otrzymania żądania 
odszkodowawczego.  

2. Organ odszkodowawczy odstępuje od czynności określonych w 
ust. 1, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, 
zakład ubezpieczeń lub jego reprezentant do spraw roszczeń 
udzieli poszkodowanemu lub uprawnionemu odpowiedzi na zgło-
szone żądanie odszkodowawcze. 

 

3. Organ odszkodowawczy udziela odpowiedzi na zgłoszone żąda-
nie odszkodowawcze i wypłaca odszkodowanie lub jego bezspor-
ną część nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otrzymania 
żądania odszkodowawczego.  

Art. 83c. Odpowiedź organu odszkodowawczego na zgłoszone mu żądanie 
odszkodowawcze jest ostateczna. Poszkodowanemu lub uprawnio-
nemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w drodze postępo-
wania cywilnego przeciwko zakładowi ubezpieczeń posiadacza po-
jazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę. 

Art. 83d. 1. Jeżeli zdarzenie, z którego wynikła szkoda, zaistniało za granicą, 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trze-
cim, a poszkodowanym lub uprawnionym do odszkodowania jest 
osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej innym niż to, w którym doszło 
do zdarzenia, zakład ubezpieczeń wykonujący na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w zakresie 
działu II grupa 10, określonej w załączniku do ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej przewoźnika, z którym zawarto umowę 
ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którego 
ruchem wyrządzono szkodę, jest obowiązany do udzielenia od-
powiedzi z uzasadnieniem na zgłoszone żądanie odszkodowaw-
cze.  

2. Zakład ubezpieczeń lub jego reprezentant do spraw roszczeń są 
obowiązani do udzielenia odpowiedzi z uzasadnieniem na żądanie 
odszkodowawcze w terminie 3 miesięcy od dnia jego zgłoszenia. 
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3. Żądanie odszkodowawcze zgłoszone reprezentantowi do spraw 
roszczeń zakładu ubezpieczeń, ustanowionemu w państwie miej-
sca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnione-
go, uważa się za zgłoszone zakładowi ubezpieczeń. 

4. Formę, w jakiej powinna być udzielona odpowiedź, o której mo-
wa w ust. 1, określa prawo państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej, w którym poszkodowany lub uprawniony ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 
1 lub 2, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki 
nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o dzia-
łalności ubezpieczeniowej.”; 

49) w art. 87: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego za-
warcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 
pkt 1 i 2, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ 
przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub za-
kończenia kontroli.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego za-
warcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 
pkt 3, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, starosta za-
wiadamia o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze 
względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni 
od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.”; 

50) w art. 88: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym ro-
ku kalendarzowym, stanowi: 

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: 

a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, 

b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – 
równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, 

c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, 

2) w ubezpieczeniu OC rolników – równowartość jednej dziesiątej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

3) w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartość jednej 
czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę 
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 – ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w 
terminie do dnia 15 września poprzedniego roku kalendarzowego.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wysokość opłat na dany rok, z uwzględnieniem ich gradacji, w zakre-
sie, o którym mowa w ust. 3, podawana jest przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny do publicznej wiadomości do dnia 3 stycznia 
każdego roku.”; 

51) w art. 89 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku określonym w ust. 2 opłatę, w wysokości określonej w art. 88 
ust. 2 pkt 1, mogą pobrać również urzędy celne i przekazać ją na rzecz U-
bezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 30 dni od dnia jej 
pobrania.”; 

52) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po przeprowadzeniu kontroli przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
lub po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 87, Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osoby obowiązane do zawarcia umo-
wy ubezpieczenia do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia we-
zwania, opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia do-
kumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawar-
cia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, określonego w art. 
10 ust. 1.”; 

53) w art. 98: 

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2) w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokol-
wiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności na-
rządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda 
została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzial-
ność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego po-
jazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. Naruszenie 
czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwier-
dzone orzeczeniem lekarza, posiadającego specjalizację w dziedzinie 
medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi powyższych naruszeń 
czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. W przypadku szkody w 
pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu 
o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowa-
niu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowią-
zującego w dniu ustalenia odszkodowania; 

3) na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy: 

a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego 
ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązko-
wym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

b) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego 
ruchem szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na te-
rytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem 
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Porozumienia Wielostronnego, nie był ubezpieczony obowiązko-
wym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, 
bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu 
pojazdowi przez właściwe władze, 

c) rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie do-
mowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są 
obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z po-
siadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będą-
cą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 
bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a rolnik nie 
był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolni-
ków.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeń osób poszkodowa-
nych i uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, 
objętych umową o przeniesienie portfela zgodnie z art. 474 ust. 2 usta-
wy – Prawo upadłościowe i naprawcze, Fundusz może wystąpić do za-
kładu ubezpieczeń przejmującego portfel upadłego zakładu ubezpie-
czeń o zwrot wypłaconych odszkodowań lub świadczeń do wysokości 
wynikającej z umowy o przeniesienie portfela.”; 

54) w art. 102: 

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„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 21 lat. 

6. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 9 lit. b–e, nie dotyczą pojazdów za-
rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w 
art. 102 ust. 2–4 oraz w art. 103, w celu kontroli spełnienia obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz w celu identyfi-
kacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpiecze-
niową albo dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na 
ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

8. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio do zdarzeń powodujących 
odpowiedzialność Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych.”; 

55) art. 103 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 103. 1. Fundusz gromadzi dane dotyczące reprezentantów do spraw 
roszczeń ustanawianych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz dane organu od-
szkodowawczego ustanowionego w każdym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej. 
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2. Dane dotyczące reprezentantów do spraw roszczeń, o których 
mowa w ust. 1, obejmują: 

1) nazwę i adres siedziby zakładu ubezpieczeń, który ustanowił 
reprezentanta do spraw roszczeń; 

2) imię i nazwisko lub nazwę reprezentanta do spraw roszczeń; 

3) państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ustano-
wiony jest reprezentant do spraw roszczeń; 

4) adres zamieszkania lub adres siedziby reprezentanta do spraw 
roszczeń;  

5) adres do korespondencji reprezentanta do spraw roszczeń, je-
żeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 4; 

6) numer telefonu, numer faksu, adres elektroniczny reprezen-
tanta do spraw roszczeń.”; 

56) w art. 104: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w 
zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych, z wyłączeniem imienia i nazwiska oraz adresu posia-
dacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem; jeżeli po-
szkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia da-
nych dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza po-
jazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem, w związku z zaist-
niałą szkodą, powinien wykazać interes prawny w uzyskaniu tych 
danych;”, 

– dodaje się pkt 10–12 w brzmieniu: 

„10) Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na 
potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 
na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, 
z późn. zm.5)); 

11) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, o ile są niezbędne w to-
czącym się postępowaniu; 

12) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w to-
czącym się postępowaniu.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 

390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 
1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 
803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, 
Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, 
poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 
1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602. 
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„1a. Podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt 2, 3 i 5–8 Fundusz udostępnia 
zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2–4 oraz w art. 103, 
o ile jest to niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych. 

1b. Zakładom ubezpieczeń Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o któ-
rych mowa w art. 102 ust. 2–4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne: 

1) do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych poda-
nych przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę, na rzecz 
której ma być zawarta umowa ubezpieczenia, w tym do stosowa-
nia taryfy w zależności od długości okresu bezszkodowego; 

2) do ustalenia prawa ubezpieczonego i uprawnionego do świadcze-
nia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadcze-
nia, jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie 
jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej za-
kładach ubezpieczeń; 

3) w celu wykonania umowy ubezpieczenia; 

4) dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie 
tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

1c. Fundusz udostępnia zgromadzone dane dotyczące zdarzeń powodują-
cych odpowiedzialność Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych: 

1) poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w za-
kresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych, z wyłączeniem imienia i nazwiska oraz adresu za-
mieszkania posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym po-
jazdem; jeżeli poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda 
udostępnienia danych dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu 
zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym 
pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać inte-
res prawny w uzyskaniu tych danych; 

2) zakładom ubezpieczeń, o ile jest to niezbędne do celów określo-
nych w ust. 1b.”, 

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:  

„5. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9 lit. b–e, dotyczące pojaz-
dów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym, udostępnia się za pisemną zgodą jednostek użytkujących te po-
jazdy, z zastrzeżeniem ust. 6. Zgodę tę uzyskuje się za pośrednictwem 
organu prowadzącego centralną ewidencję pojazdów. 

6. W przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia 
jednostka określona w ust. 5 nie wyrazi zgody na udostępnienie da-
nych, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9 lit. b–e, lub nie zajmie 
stanowiska w tej sprawie, Fundusz występuje o te dane do organu pro-
wadzącego centralną ewidencję pojazdów. Organ ten obowiązany jest 
do niezwłocznego przekazania danych do Funduszu, który je udostęp-
nia.”, 

d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 
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„9. Fundusz udostępnia przez swoją stronę internetową informację o za-
warciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z 
którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych 
posiadacza pojazdu.”; 

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

„1) zgłoszenia roszczenia – w zakresie informacji określonych w art. 102 ust. 3  
pkt 1–7 oraz ust. 4 pkt 1 i 2; 

2) wypłaty odszkodowania – w zakresie informacji określonych w art. 102 ust. 
3 pkt 8 oraz ust. 4 pkt 3.”; 

58) w art. 106 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fundusz nie spełnia świadczenia za szkody w mieniu i na osobie w przypad-
ku zaspokojenia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej w przypad-
kach, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, lub przez kierującego 
pojazdem mechanicznym, którego ruchem szkoda została wyrządzona.”; 

59) art. 107 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 107. Wypłaty z Funduszu, o których mowa w art. 98 ust. 1, 1a i ust. 2 
pkt 1, na rzecz poszkodowanych niebędących podmiotami polskimi 
i podmiotami państw, których biura narodowe są sygnatariuszami 
Porozumienia Wielostronnego, są dokonywane na zasadzie wza-
jemności.”; 

60) w art. 109 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie, o którym mowa w art. 98 
ust. 1 i 1a, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od za-
kładu ubezpieczeń lub syndyka upadłości. 

2. W przypadku gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpo-
wiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w terminie, o którym 
mowa w ust. 1, było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w 
terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporna 
część świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz w terminie okre-
ślonym w ust. 1. Przepisy art. 16 i 17 stosuje się odpowiednio.”; 

61) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu: 

„Art. 109a. 1. Roszczenia poszkodowanego do Funduszu, o których mowa w 
art. 98 ust.1 i 1a, przedawniają się z upływem terminu przewi-
dzianego dla tych roszczeń w przepisach Kodeksu cywilnego o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolo-
nym. 

2. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w ust. 1, przery-
wa się także przez zgłoszenie Funduszowi tego roszczenia. Bieg 
przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgła-
szający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o 
przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.”; 

62) w art. 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
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„1. Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określo-
nych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, sprawca szkody i osoba, która nie do-
pełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o któ-
rym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnio-
nego świadczenia i poniesionych kosztów.”; 

63) w art. 111 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Funduszowi przysługuje roszczenie do masy upadłości o zwrot wypłaconych 
świadczeń, o których mowa w ust. 1–3, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 4.”; 

64) 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.”; 

65) w art. 117: 
a) w ust. 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) inne dochody.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku powiększa fundusz sta-
tutowy tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań 
Funduszu. 

2b. Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz 
statutowy, tworzony w celu zapewnienia środków na pokrycie ewentu-
alnych strat bilansowych.”; 

66) w art. 119: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W zakresie rachunkowości Funduszu stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278).”,  

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu 
opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządze-
nia, szczególne zasady rachunkowości Funduszu, w tym zakres infor-
macji wykazywanych w informacji dodatkowej oraz szczegółowe wa-
runki i tryb składania sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i w art. 98 
ust. 5, w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny 
zawierać te sprawozdania, uwzględniając w szczególności zapewnienie 
prawidłowości i przejrzystości sporządzanych sprawozdań.”; 

67) art. 122–136 otrzymują brzmienie: 

„Art. 122. 1. Przedmiotem działalności Biura jest:  

1) wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w 
innych państwach; 

2) zawieranie z zagranicznymi biurami narodowymi umów o 
wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych oraz 
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o zaspokajaniu roszczeń wynikających z międzynarodowego 
ruchu pojazdów mechanicznych; 

3) organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja 
szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestro-
wanych za granicą posiadających ważne dokumenty ubezpie-
czeniowe wystawione przez zagraniczne biura narodowe; 

4) organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja 
szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestro-
wanych w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2; 

5) określanie zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń 
granicznych, a w szczególności ustalanie wzorów tych do-
kumentów oraz ich ewidencjonowanie; 

6) pełnienie funkcji, o której mowa w art. 83 ust. 3; 

7) ustalanie i udostępnianie podmiotom określonym w art. 134 
danych, o których mowa w art. 133; 

8) ustalanie i przekazywanie zakładom ubezpieczeń danych, o 
których mowa w art. 136.  

2. Biuro może powierzać zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, 
wyłącznie członkom Biura.  

Art. 123. Biuro odpowiada za szkody będące następstwem wypadków, które 
miały miejsce na terytorium:  

1) Rzeczypospolitej Polskiej i powstały w związku z ruchem po-
jazdów mechanicznych, zarejestrowanych w państwach, któ-
rych biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wie-
lostronnego; 

2) Rzeczypospolitej Polskiej i powstały w związku z ruchem po-
jazdów mechanicznych, zarejestrowanych w państwach, któ-
rych biura narodowe podpisały z Biurem umowy o wzajem-
nym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i zaspoka-
janiu roszczeń, pod warunkiem istnienia ważnej Zielonej 
Karty wystawionej przez zagraniczne biuro narodowe;  

3) państw, których biura narodowe podpisały z Biurem umowy 
o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i 
likwidacji szkód, jeżeli poszkodowanym jest osoba mająca 
miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a sprawca posiadał Zieloną Kartę wysta-
wioną przez członka Biura, którego upadłość ogłoszono lub 
który uległ likwidacji;  

4) państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozu-
mienia Wielostronnego, jeżeli poszkodowanym jest osoba 
mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, a sprawca zawarł umowę ubezpiecze-
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nia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z członkiem 
Biura, którego upadłość ogłoszono lub który uległ likwidacji.  

Art. 124. Biuro, wobec zagranicznych biur narodowych oraz wobec organów 
odszkodowawczych z państw członkowskich Unii Europejskiej, 
odpowiada za wykonanie zobowiązań wynikających z wypadków, 
które miały miejsce na terytorium:  

1) państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozu-
mienia Wielostronnego i powstałych w związku z ruchem po-
jazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej 
Polskiej, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych, o których 
mowa w art. 24;  

2) państw, których biura narodowe podpisały z Biurem umowy 
o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i 
likwidacji szkód, i powstałych w związku z ruchem pojaz-
dów mechanicznych, pod warunkiem istnienia ważnej Zielo-
nej Karty wystawionej przez Biuro;  

3) państw Unii Europejskiej i powstałych w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych, jeżeli zgodnie z art. 2 pkt 7a lit. c 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem człon-
kowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska, 
a posiadacz pojazdu nie był ubezpieczony w zakresie obo-
wiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych.  

Art. 125. 1. Biuro, z uwzględnieniem art. 14 ust. 1–3, jest obowiązane wypła-
cić odszkodowanie:  

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

2) w przypadku, o którym mowa w art. 123 pkt 2, w terminie 30 
dni od dnia ustalenia ważności Zielonej Karty sprawcy szko-
dy, wystawionej przez zagraniczne biuro narodowe.  

2. Jeżeli w terminie 90 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomie-
nia o szkodzie, Biuro nie ustali państwa, w którym pojazd spraw-
cy szkody jest zarejestrowany, lub ważności Zielonej Karty 
sprawcy szkody, właściwym do wypłaty odszkodowania, na za-
sadach określonych przepisami rozdziału 7, jest Fundusz, z tym 
że nie wyklucza to roszczenia Funduszu do Biura o zwrot wypła-
conego odszkodowania i poniesionych kosztów z chwilą później-
szego ustalenia państwa lub ważności Zielonej Karty sprawcy 
szkody.  

Art. 126. 1. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w art. 
125 ust. 1, minister właściwy do spraw instytucji finansowych 
może, w drodze decyzji, nałożyć na Biuro karę pieniężną do wy-
sokości pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający nałożenie 
kary.  
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2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. l, sta-
nowią dochód budżetu państwa.  

Art. 127. Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 123, na-
stępuje na zasadach określonych w art. 14 ust. 1–3 oraz przepisach 
rozdziału 2, chyba że umowa międzynarodowa, której stroną jest 
Rzeczpospolita Polska stanowi inaczej.  

Art. 128. 1. Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 124, na-
stępuje zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca zda-
rzenia, z uwzględnieniem ust. 2.  

2. Za szkody, o których mowa w art. 124, Biuro odpowiada do wy-
sokości sumy gwarancyjnej określonej zgodnie z przepisami pra-
wa właściwego dla miejsca zdarzenia, a jeżeli suma gwarancyjna 
określona w umowie ubezpieczenia OC sprawcy szkody jest wyż-
sza, do wysokości tej sumy.  

Art. 129. Biuro występuje o zwrot wypłaconego odszkodowania lub świad-
czenia oraz poniesionych kosztów w przypadkach, o których mo-
wa: 

1) w art. 83 ust. 1 pkt 1 – do organu odszkodowawczego w pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej, gdzie jest ustanowio-
ny zakład ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, 
którym spowodowano szkodę;  

2) w art. 83 ust. 1 pkt 2 – do ubezpieczeniowego funduszu gwa-
rancyjnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
gdzie zarejestrowany jest pojazd mechaniczny, którym spo-
wodowano szkodę, a w przypadku pojazdów zarejestrowa-
nych w państwach trzecich – do ubezpieczeniowego fundu-
szu gwarancyjnego w państwie członkowskim Unii Europej-
skiej, w którym nastąpiło zdarzenie;  

3) w art. 83 ust. 1 pkt 3 – do ubezpieczeniowego funduszu gwa-
rancyjnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 
którym nastąpiło zdarzenie. 

Art. 130. 1. Jeżeli do wypłaty odszkodowania był obowiązany zakład ubezpie-
czeń mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 
likwidacji szkody dokonał organ odszkodowawczy lub ubezpie-
czeniowy fundusz gwarancyjny państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Biuro jest obowiązane do zwrotu na rzecz tego or-
ganu odszkodowawczego lub ubezpieczeniowego funduszu gwa-
rancyjnego wypłaconego odszkodowania, świadczeń i innych po-
niesionych kosztów.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń po-
siadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę, 
jest obowiązany do zwrotu kwoty wypłaconej przez Biuro.  

Art. 131. Biuro z dniem wypłacenia odszkodowania za jednego ze swoich 
członków dochodzi od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania.  

Art. 132. Sprawca szkody i posiadacz pojazdu, którzy nie dopełnili obo-
wiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
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mechanicznych, ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu 
wypłaconego odszkodowania i kosztów poniesionych przez Biuro 
na wykonanie zobowiązań, o których mowa w art. 124.  

Art. 133. 1. W przypadku szkód będących następstwem wypadków, które mia-
ły miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za grani-
cą, na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa trzeciego, powstałych w związku z ruchem pojazdów 
mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, 
Biuro, na wniosek osoby mającej miejsce zamieszkania lub sie-
dzibę za granicą, na terytorium państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, a także na wniosek ośrodka informacji z państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, ustala i udostępnia dane:  

1) zakładu ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, 
którym spowodowano szkodę; 

2) identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy 
ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego, którym 
spowodowano szkodę; 

3) reprezentanta do spraw roszczeń ustanowionego przez zakład 
ubezpieczeń, o którym mowa w pkt 1, w państwie członkow-
skim Unii Europejskiej, w którym poszkodowany lub upraw-
niony ma miejsce zamieszkania lub siedzibę; 

4) osobowe posiadacza lub właściciela pojazdu mechanicznego, 
którym spowodowano szkodę; 

5) identyfikujące podmioty, które na mocy ustawy lub umowy 
międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Pol-
ską, są zwolnione z obowiązku zawarcia umowy ubezpiecze-
nia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz identyfi-
kujące organ lub instytucję odpowiedzialną za wypłatę od-
szkodowań za szkody spowodowane ruchem pojazdów me-
chanicznych będących w posiadaniu tych podmiotów.  

2. Udostępnianie danych jest nieodpłatne i podlega ewidencjonowa-
niu. 

Art. 134. 1. Biuro ustala i udostępnia dane:  

1) o których mowa w art. 133 ust. 1 pkt 1–3 i 5 – na pisemny 
wniosek poszkodowanego lub uprawnionego;  

2) o których mowa w art. 133 ust. 1 pkt 4 – na pisemny wnio-
sek:  

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

b) ośrodka informacji z państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, po wykazaniu interesu prawnego poszkodo-
wanego lub uprawnionego w uzyskaniu tych danych.  

2. Dane, o których mowa w art. 133 ust. 1 pkt 1–3, na wniosek o-
środka informacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
udostępniane są drogą elektroniczną.  
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Art. 135. Biuro ustala dane:  

1) o których mowa w art. 133 ust. 1 pkt 1–4 – uzyskując je z re-
jestru, o którym mowa w art. 102 ust. 2, oraz uzyskując je z 
Funduszu gromadzącego dane, o których mowa w art. 103;  

2) o których mowa w art. 133 ust. 1 pkt 5 – po uzyskaniu infor-
macji z Funduszu.  

Art. 136. 1. W razie wypadku drogowego z udziałem kierującego pojazdem 
mechanicznym, mającego miejsce na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Biuro otrzymuje od Policji informację dotyczącą tego 
wypadku. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera posiadane przez Po-
licję dane dotyczące czasu, miejsca wypadku, pojazdów w nim 
uczestniczących i wszystkich uczestników wypadku, w tym dane 
dotyczące numerów dowodów ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych i nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym 
pojazdy mechaniczne były ubezpieczone oraz sposób rozstrzyga-
nia sprawy przez Policję. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, obejmują: 

1) datę i godzinę wypadku, miejscowość i nazwę ulicy lub nu-
mer drogi; 

2) markę i numery rejestracyjne pojazdów; 

3) imiona i nazwiska, numery PESEL (o ile zostały nadane) kie-
rujących pojazdami; w przypadku nieposiadania numeru PE-
SEL – datę urodzenia; 

4) imiona i nazwiska, numery PESEL (o ile zostały nadane) in-
nych uczestników wypadku; w przypadku nieposiadania nu-
meru PESEL – datę urodzenia; 

5) nazwę zakładu ubezpieczeń i numer dokumentu potwierdza-
jącego zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych; 

6) wskazanie przyczyny wypadku, jeżeli ją ustalono i osoby 
sprawcy albo osoby, której przedstawiono zarzut lub prze-
ciwko której skierowano wniosek do sądu albo informację o 
wystąpieniu o wszczęcie postępowania karnego. 

 4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana Biuru 
przez Policję w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Policję 
wiadomości o mającym miejsce wypadku drogowym. 

5. Biuro przekazuje informację o wypadku, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie określonym w ust. 2 i 3, do zakładu ubezpieczeń, z 
którym posiadacz pojazdu uczestniczącego w wypadku zawarł 
umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

6. Koszty przekazywania informacji i ich archiwizowania ponosi 
Biuro.”; 

68) uchyla się art. 137. 
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Art. 2.  

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:  

 1) w art. 38 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia 
składki za to ubezpieczenie;”; 

 2) w art. 129: 

a) w ust. 2: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowa-
niem pojazdem i jego używaniem, zaświadczenia, o którym mowa 
w art. 95a ust. 1 pkt 2, a także dokumentu potwierdzającego za-
warcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to 
ubezpieczenie;”, 

 – w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym 
państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwaj-
carską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu po-
twierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opła-
cenia składki za to ubezpieczenie,”, 

b) w ust. 4b pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2) pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaga-
nych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub uży-
wania pojazdu, dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza po-
jazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;”;  

3) w art. 130a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 

925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 
104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 
343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 
214, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 
234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 
92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, 
Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 
219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151. 
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„2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umo-
wy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza 
pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten 
jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;”; 

4) w art. 132 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umo-
wy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza 
pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten 
jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;”;  

5) art. 133 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 133. 1. W przypadku określonym w art. 132 ust. 1 pkt 6 odpowiedni or-
gan Policji zwraca zatrzymany dokument po przedstawieniu do-
kumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego u-
bezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 
dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie. 

2. Jeżeli z przedstawionego dokumentu potwierdzającego zawarcie 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej posiadacza pojazdu wynika, że przed zatrzymaniem dowodu 
rejestracyjnego umowa ta nie była zawarta, warunkiem zwrotu 
zatrzymanego dokumentu jest dodatkowo wniesienie opłaty za 
niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia okre-
ślonej w odrębnych przepisach.”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.7)) w art. 478: 

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wierzytelności z umów ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3;”; 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wierzytelności osób poszkodowanych i uprawnionych z tytułu ubezpieczeń 
obowiązkowych oraz wierzytelności ubezpieczonych, uprawnionych i upo-
sażonych z umów ubezpieczeń na życie, zaspokaja Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych we-
dług odrębnych przepisów, w granicach określonych w tych przepisach.”. 

 

Art. 4.  

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 11, poz. 66, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz. 

1484 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724. 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 

530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858. 
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1) w art. 2 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) reprezentant do spraw roszczeń – pełnomocnik zakładu ubezpieczeń wyko-
nującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyjąt-
kiem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, umocowany w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo siedziby zakładu ubez-
pieczeń zgodnie z prawem państwa, w którym jest ustanowiony, co naj-
mniej do dokonywania czynności prawnych niezbędnych do wypłaty lub 
odmowy wypłaty odszkodowania w imieniu i na rachunek reprezentowane-
go zakładu ubezpieczeń;”; 

2) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Reprezentantem do spraw roszczeń może być osoba prawna lub 
osoba fizyczna dająca rękojmię należytego wykonywania czynno-
ści likwidacyjnych i regulowania płatności odszkodowawczych. 

2. Dane dotyczące ustanowionych reprezentantów do spraw rosz-
czeń zakład ubezpieczeń przekazuje, w terminie 30 dni od dnia 
ich ustanowienia, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyj-
nemu.  

3. Dane dotyczące reprezentantów do spraw roszczeń, o których 
mowa w ust. 2, obejmują: 

1) nazwę i adres siedziby zakładu ubezpieczeń, który ustanowił 
reprezentanta do spraw roszczeń; 

2) imię i nazwisko lub nazwę reprezentanta do spraw roszczeń; 

3) państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ustano-
wiony jest reprezentant do spraw roszczeń; 

4) adres zamieszkania lub adres siedziby reprezentanta do spraw 
roszczeń;  

5) adres do korespondencji reprezentanta do spraw roszczeń, je-
żeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 4; 

6) numer telefonu, numer faksu, adres elektroniczny reprezen-
tanta do spraw roszczeń.”;  

3) w art. 16: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których 
mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i 
dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisem-
nego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informa-
cji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i po-
twierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. In-
formacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać 
osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub upraw-
nionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępnia-
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nia informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego po-
twierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwo-
ści sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności 
z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną 
potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia ksero-
kopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektro-
nicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w 
obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zakład ubezpieczeń przechowuje informacje i dokumenty, o których 
mowa w ust. 4, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z 
umowy ubezpieczenia.”; 

4) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. 1. Zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą 
umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za 
złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego 
agent ubezpieczeniowy działa. 

2. Zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć upoważ-
nienia agenta ubezpieczeniowego do odbierania oświadczeń, o 
których mowa w ust. 1.”; 

5) w art. 26 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie potwier-
dzającym zawarcie umowy ubezpieczenia może być odtworzony mecha-
nicznie.”. 

 

Art. 5.  

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 
151) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 87 w ust. 3 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) niespełniającej wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3,”; 

2) w art. 125 w pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowa-
niem pojazdem i jego używaniem, zezwolenia, o którym mowa w 
art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierują-
cych pojazdami, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubez-
pieczenie;”. 

 

Art. 6. 

Do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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Art. 7.  

1. Postępowania dotyczące roszczeń odszkodowawczych wszczęte i niezakończone 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się według przepisów do-
tychczasowych. 

2. Postępowania dotyczące roszczeń Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą 
się według przepisów dotychczasowych. 

 

Art. 8.  

Wysokość opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obo-
wiązkowego ustalona przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do opłat za niespełnienie powyższego obo-
wiązku począwszy od roku kontroli rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012 r.  

 

Art. 9.  

Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 119 ust. 4 ustawy, 
o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do czasu 
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 
119 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 10.  

Przepisy art. 117 ust. 2a i 2b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za rok obrotowy rozpoczynający się 
w 2011 roku.  

 

Art. 11.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 65 i art. 
10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 




