
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.

o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 426)

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. Nr

124, poz. 1151, z późn. zm.)

[Rozdział 1]
<Dział I>

Przepisy ogólne

Art. 1.
[1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i

ubezpieczeń majątkowych.]
<1. Ustawa określa warunki wykonywania:

1) działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych;
2) działalności reasekuracyjnej.>

2. Ustawa określa także zasady:
1) wykonywania zawodu aktuariusza;
2) sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego;
3) organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.

Art. 2.
1. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) biuro narodowe - biuro narodowe w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152);

<1a) cedent – zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który w związku z
wykonywaną działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną ceduje ryzyko
na zakład reasekuracji lub zakład ubezpieczeń wykonujący działalność
reasekuracyjną;>

2) duże ryzyka - ryzyka, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy:
a) grupy 4-7, 11, 12,
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b) grupy 14, 15 - w przypadku gdy ubezpieczający wykonuje działalność
gospodarczą lub wolny zawód, a ryzyko wiąże się z tą działalnością,

c) grupy 8, 9, 13, 16 - w przypadku gdy ubezpieczający przekracza co najmniej
dwa z następujących kryteriów w roku obrotowym:
– suma bilansowa wynosi 6,2 mln euro,
– obroty netto wynoszą 12,8 mln euro,
– średnia ilość pracowników wynosi 250 osób,
jeżeli ubezpieczający należy do grupy kapitałowej, dla której przygotowywane
jest sprawozdanie skonsolidowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60,
poz. 535), powyższe kryteria oceniane będą na podstawie sprawozdania
skonsolidowanego;

2a)  firma inwestycyjna - firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu
finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719), zwanej dalej "ustawą o nadzorze
uzupełniającym";

[3) główny oddział - oddział, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.), zakładu
ubezpieczeń z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;]

<3) główny oddział – oddział, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn.
zm.), zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem
członkowskim Unii Europejskiej albo zakładu reasekuracji mającego siedzibę w
państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;>

3a) instytucja kredytowa - instytucję kredytową w rozumieniu ustawy o nadzorze
uzupełniającym;

4) koasekuracja - umowę ubezpieczenia, na podstawie której co najmniej dwa zakłady
ubezpieczeń działając w porozumieniu zobowiązują się do spełnienia określonego
świadczenia w przypadku zajścia, przewidzianego w umowie, zdarzenia losowego;

[5) krajowy zakład ubezpieczeń - przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy - Prawo
działalności gospodarczej, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który
uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;]

<5) krajowy zakład ubezpieczeń – przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>

5a)  konglomerat finansowy - konglomerat finansowy w rozumieniu ustawy o nadzorze
uzupełniającym;

[5b) mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy - podmiot dominujący, który nie
jest:

a) zakładem ubezpieczeń,
b) dominującym podmiotem ubezpieczeniowym,
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c) dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu ustawy o nadzorze
uzupełniającym

- jeżeli przynajmniej jednym z jego podmiotów zależnych jest zakład ubezpieczeń;
5c)  nadzór dodatkowy - nadzór dodatkowy sprawowany nad krajowym zakładem

ubezpieczeń, wchodzącym w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej zgodnie z
przepisami ustawy bądź nad zagranicznym zakładem ubezpieczeń, wchodzącym w
skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej zgodnie z odpowiednimi regulacjami
przyjętymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej;]

<5b) mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy – podmiot dominujący, który
nie jest:

a) zakładem ubezpieczeń,
b) zakładem reasekuracji,
c) dominującym podmiotem ubezpieczeniowym,
d) dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu ustawy o

nadzorze uzupełniającym
– jeżeli przynajmniej jednym z jego podmiotów zależnych jest zakład
ubezpieczeń lub zakład reasekuracji; za mieszany dominujący podmiot
ubezpieczeniowy nie uważa się Skarbu Państwa;

5c) nadzór dodatkowy – nadzór w zakresie wynikających z przepisów prawa
polskiego lub prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprawnień i
obowiązków krajowego zakładu ubezpieczeń, krajowego zakładu reasekuracji,
zagranicznego zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub zagranicznego zakładu reasekuracji
mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, który:

a) jest podmiotem dominującym wobec innego zakładu ubezpieczeń lub
zakładu reasekuracji lub posiada udział w innym zakładzie ubezpieczeń lub
zakładzie reasekuracji, lub jest w inny sposób blisko powiązany z innym
zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji lub

b) jest podmiotem zależnym od dominującego podmiotu ubezpieczeniowego
lub zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym
państwem członkowskim Unii Europejskiej lub zakładu reasekuracji
mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii
Europejskiej, lub

c) jest podmiotem zależnym od mieszanego dominującego podmiotu
ubezpieczeniowego;>

[6) oddział - oddział, w rozumieniu ustawy - Prawo działalności gospodarczej, zakładu
ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;]

<6) oddział – oddział, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie
członkowskim Unii Europejskiej albo zakładu reasekuracji mającego siedzibę w
państwie członkowskim Unii Europejskiej;>

7)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21
lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119);

7a)  państwo członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka - państwo
członkowskie Unii Europejskiej, w którym:
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a) znajduje się nieruchomość wraz z częściami składowymi i przynależnościami
oraz znajdującym się w niej mieniem, o ile mienie to jest objęte tą samą umową
ubezpieczenia co nieruchomość,

b) jest zarejestrowany pojazd mechaniczny, w przypadku gdy umowa
ubezpieczenia dotyczy pojazdu mechanicznego, z zastrzeżeniem lit. c,

c) pojazd mechaniczny ma być zarejestrowany, w przypadku gdy pojazd
mechaniczny został nabyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym
niż to, w którym ma być zarejestrowany, ale nie dłużej niż przez okres 30 dni od
dnia objęcia pojazdu mechanicznego w posiadanie przez jego nabywcę,

d) została zawarta umowa ubezpieczenia, na okres nie dłuższy niż 4 miesiące,
dotycząca ubezpieczenia związanego z podróżą, niezależnie od grupy określonej
w załączniku do ustawy,

e) ubezpieczający będący osobą fizyczną ma stałe miejsce zamieszkania,
f) ubezpieczający będący osobą prawną ma siedzibę jednostki organizacyjnej

objętej umową ubezpieczenia.
8)  podmiot dominujący - podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539);

8a)  podmiot zależny - podmiot zależny w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych;

9)  (uchylony);
10) reprezentant do spraw roszczeń - reprezentanta do spraw roszczeń w rozumieniu

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

<10a) rodzaje reasekuracji:
a) reasekuracja ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do

ustawy,
b) reasekuracja pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń

majątkowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy;>
11)  spółka publiczna - spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych;

[12) ubezpieczeniowa grupa kapitałowa - grupę podmiotów, w skład której wchodzi
zakład ubezpieczeń podlegający nadzorowi dodatkowemu oraz co najmniej:

a) inny zakład ubezpieczeń, będący podmiotem zależnym zakładu ubezpieczeń
podlegającego nadzorowi dodatkowemu lub w którym zakład ubezpieczeń
podlegający nadzorowi dodatkowemu posiada znaczący udział kapitałowy lub
jest w inny sposób blisko powiązany z zakładem ubezpieczeń podlegającym
nadzorowi dodatkowemu lub

b) dominujący podmiot ubezpieczeniowy, zakład ubezpieczeń wykonujący
działalność wyłącznie w zakresie reasekuracji lub zagraniczny zakład
ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii
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Europejskiej, będące podmiotami dominującymi zakładu ubezpieczeń
podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub

c) mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy będący podmiotem
dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, a
także

d) podmioty będące podmiotami zależnymi, podmiotami ze znaczącym udziałem
kapitałowym lub w inny sposób blisko powiązane z zakładem ubezpieczeń
podlegającym nadzorowi dodatkowemu,

e) podmioty dominujące, posiadające znaczący udział kapitałowy lub w inny
sposób blisko powiązane z zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi
dodatkowemu,

f) podmioty będące podmiotami zależnymi, podmiotami ze znaczącym udziałem
kapitałowym lub w inny sposób blisko powiązane z podmiotami, o których mowa
w lit. e;]

<12) ubezpieczeniowa grupa kapitałowa – grupę podmiotów, w skład której wchodzi
zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji podlegający nadzorowi
dodatkowemu oraz co najmniej:

a) jeden z podmiotów, o którym mowa w pkt 5c lit. a–c, a także
b) podmioty będące podmiotami zależnymi, podmiotami ze znaczącym

udziałem kapitałowym lub w inny sposób blisko powiązane z zakładem
ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji podlegającym nadzorowi
dodatkowemu,

c) podmioty dominujące, posiadające znaczący udział kapitałowy lub w inny
sposób blisko powiązane z zakładem ubezpieczeń lub zakładem
reasekuracji podlegającym nadzorowi dodatkowemu,

d) podmioty będące podmiotami zależnymi, podmiotami ze znaczącym
udziałem kapitałowym lub w inny sposób blisko powiązane z podmiotami, o
których mowa w lit. c;>

13) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy - w ubezpieczeniu, o którym mowa w dziale I
grupa 3 załącznika do ustawy, wydzielony fundusz aktywów, stanowiący rezerwę
tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w
umowie ubezpieczenia;

[13a) dominujący podmiot ubezpieczeniowy - podmiot dominujący, niebędący
dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu ustawy o nadzorze
uzupełniającym, który posiada znaczące udziały kapitałowe w podmiotach zależnych
i którego podmiotami zależnymi są wyłącznie lub w większości zakłady ubezpieczeń,
a przynajmniej jednym z tych zakładów ubezpieczeń jest krajowy zakład ubezpieczeń
lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, który uzyskał zezwolenie w jednym z państw
członkowskich Unii Europejskiej;]

<13a) dominujący podmiot ubezpieczeniowy – podmiot dominujący, niebędący
dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu ustawy o nadzorze
uzupełniającym:

a) który posiada znaczące udziały kapitałowe w podmiotach zależnych oraz
b) którego podmiotami zależnymi są wyłącznie lub w większości zakłady

ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, a przynajmniej jednym z tych
zakładów jest krajowy zakład ubezpieczeń lub krajowy zakład reasekuracji
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lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, który uzyskał zezwolenie w jednym z
państw członkowskich Unii Europejskiej, lub zagraniczny zakład
reasekuracji, który uzyskał zezwolenie w jednym z państw członkowskich
Unii Europejskiej;>

13b) znaczący udział kapitałowy - znaczący udział kapitałowy w rozumieniu ustawy o
nadzorze uzupełniającym;

14)  Urząd - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
15) zagraniczny ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny - podmiot, którego siedziba

znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujący zaspokojenie
roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku niespełnienia obowiązku
ubezpieczenia lub nieustalenia sprawcy szkody;

[16) zagraniczny zakład ubezpieczeń - przedsiębiorcę zagranicznego, w rozumieniu
ustawy - Prawo działalności gospodarczej, wykonujący działalność
ubezpieczeniową;]

<16) zagraniczny zakład ubezpieczeń – przedsiębiorcę zagranicznego, w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
wykonującego działalność ubezpieczeniową;>

<16a) krajowy zakład reasekuracji – przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie
działalności reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

16b) zagraniczny zakład reasekuracji – przedsiębiorcę zagranicznego, w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
wykonującego działalność reasekuracyjną;>

17)  bliskie powiązania - bliskie powiązania w rozumieniu ustawy o nadzorze
uzupełniającym;

18) zdarzenie losowe - niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i
niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w
dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie
ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.

2. Ilekroć w ustawie, jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy przez
to rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 3.
1. Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności

ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek
ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

<1a. Przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych
z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub przez zakład
reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjętego ryzyka, w szczególności:

1) zawieranie i wykonywanie umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji;
2) składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne

świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1;
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3) ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawieranych umów, o których
mowa w pkt 1;

4) wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o
których mowa w pkt 1;

5) prowadzenie kontroli przestrzegania przez cedentów warunków umów, o
których mowa w pkt 1.>

[2. Zakład ubezpieczeń nie może wykonywać innej działalności poza działalnością
ubezpieczeniową i bezpośrednio z nią związaną, z zastrzeżeniem ust. 8 i art. 26 ust. 1.]

<2. Zakład ubezpieczeń nie może wykonywać innej działalności poza działalnością
ubezpieczeniową i bezpośrednio z nią związaną, z zastrzeżeniem ust. 2c i 8 oraz art.
26 ust. 1.>

<2a. Zakład reasekuracji nie może wykonywać innej działalności poza działalnością
reasekuracyjną i czynnościami bezpośrednio z nią związanymi.

2b. Czynnościami bezpośrednio związanymi z działalnością reasekuracyjną są w
szczególności czynności w zakresie doradztwa statystycznego, doradztwa
aktuarialnego, analizy ryzyka, badań na rzecz klientów, lokowania środków zakładu
reasekuracji, a także czynności zapobiegania powstawaniu lub zmniejszeniu
skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu
prewencyjnego.

2c. Zakład ubezpieczeń działający jako zakład ubezpieczeń i reasekuracji może
wykonywać również działalność, o której mowa w ust. 1a i 2b.>

3. Czynnościami ubezpieczeniowymi, o których mowa w ust. 1, są:
[1) zawieranie umów ubezpieczenia, umów reasekuracji lub umów gwarancji

ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom
ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154), a także wykonywanie tych umów;]

<1) zawieranie umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub
zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w
rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.), a także wykonywanie tych umów;>

<1a) zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom
reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym, a także wykonywanie tych umów, w zakresie cedowania
ryzyka z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych
(reasekuracja bierna);>

[2) składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne
świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1;

3) ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawieranych umów, o których mowa w
pkt 1;

4) ustanawianie w drodze czynności cywilnoprawnych, zabezpieczeń rzeczowych lub
osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o których
mowa w pkt 1.]

<2) składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne
świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 1a;
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3) ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawieranych umów, o których
mowa w pkt 1 i 1a;

4) ustanawianie w drodze czynności cywilnoprawnych zabezpieczeń rzeczowych
lub osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o
których mowa w pkt 1 i 1a.>

4. Czynnościami ubezpieczeniowymi są również:
1) ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz w

umowach gwarancji ubezpieczeniowych;
[2) wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których

mowa w ust. 3 pkt 1;]
<2) wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o

których mowa w ust. 3 pkt 1 i 1a;>
3) przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń

w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji
ubezpieczeniowej;

4) prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych,
zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń, obowiązków i
zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną
ubezpieczeniową;

[5) prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych
związanych z wykonywaniem umów ubezpieczenia, reasekuracji oraz gwarancji
ubezpieczeniowych;]

<5) prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych
związanych z wykonywaniem:

a) umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych,
b) umów reasekuracji w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i

umów gwarancji ubezpieczeniowych;>
6) lokowanie środków zakładu ubezpieczeń;
7) wykonywanie innych czynności określonych w przepisach innych ustaw.

5. Czynnościami ubezpieczeniowymi są także następujące czynności, jeżeli są wykonywane
przez zakład ubezpieczeń:

1) ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych;
2) ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń

należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji
ubezpieczeniowych;

3) ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia;
4) czynności zapobiegania powstawaniu albo zmniejszeniu skutków wypadków

ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego.
6. Zakład ubezpieczeń może zlecać wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6

oraz ust. 5, innym podmiotom. Czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5,
wykonywane przez te podmioty są traktowane jak czynności ubezpieczeniowe, w
zakresie, w jakim są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

7.  Czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 5 oraz ust. 5 pkt 1 i 2, uważa się za czynności
ubezpieczeniowe także wtedy, gdy ich wykonywania podejmuje się zakład ubezpieczeń
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na wniosek innego zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub uprawnionego z tytułu umów, o
których mowa w ust. 3 pkt 1, także gdy umowy te zawarte są z innym zakładem
ubezpieczeń.

8.  Zakład ubezpieczeń może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych
ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów:

1) wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z
2005 r. Nr 143, poz. 1202);

2) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe
określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.
U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo bankowe",
przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach
określonych w ustawie - Prawo bankowe;

3) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej
oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do
OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U.
Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719).

9.  Zakład ubezpieczeń może zlecić, w formie pisemnej, innym podmiotom wykonywanie
czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

10.  O zawarciu zlecenia, o którym mowa w ust. 9, zakład ubezpieczeń niezwłocznie
informuje organ nadzoru.

Art. 4.
Ustala się podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów ryzyka określony w
załączniku do ustawy.

<Dział II Działalność ubezpieczeniowa>

[Rozdział 2] <Rozdział 1>
Zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej

Art. 6.
1. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wymaga zezwolenia organu nadzoru.
[2. Działalność ubezpieczeniową wykonuje zakład ubezpieczeń działający jako zakład

ubezpieczeń i reasekuracji albo zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji.
3. Zakład ubezpieczeń, w formie spółki akcyjnej, ma obowiązek i wyłączne prawo używania

w nazwie lub firmie wyrazów "towarzystwo ubezpieczeń", "zakład ubezpieczeń",
"towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji", "zakład ubezpieczeń i reasekuracji",
"towarzystwo reasekuracji" lub "zakład reasekuracji". Dopuszczalne jest używanie w
obrocie odpowiednio skrótów "TU", "ZU", "TUiR", "ZUiR", "TR" lub "ZR".]
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<2. Działalność ubezpieczeniową wykonuje zakład ubezpieczeń działający jako zakład
ubezpieczeń albo zakład ubezpieczeń i reasekuracji.

3. Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w formie spółki akcyjnej ma obowiązek
i wyłączne prawo używania w nazwie lub firmie wyrazów „towarzystwo
ubezpieczeń”, „zakład ubezpieczeń”, „towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji”,
„zakład ubezpieczeń i reasekuracji”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie
odpowiednio skrótów „TU”, „ZU”, „TUiR”, „ZUiR”.>

4. Zakład ubezpieczeń, w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, ma obowiązek i
wyłączne prawo używania w nazwie wyrazów "towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych".
Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "TUW".

Art. 18.
1. Wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po dokonaniu oceny

ryzyka ubezpieczeniowego.
2. Składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić

wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów
wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.

3. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany gromadzić odpowiednie dane statystyczne w celu
ustalania na ich podstawie składek ubezpieczeniowych i rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych.

4. Składka ubezpieczeniowa powinna być ustalana według kryteriów przedstawionych w
ogólnych warunkach ubezpieczenia, zwłaszcza w zakresie zniżek lub podwyższeń kwot
zasadniczych.

5. Zakład ubezpieczeń może dokonywać indeksacji składki ubezpieczeniowej oraz innych
opłat pobieranych od ubezpieczającego lub należnych ubezpieczającemu z tytułu
zawartej umowy, pod warunkiem przedstawienia w umowie ubezpieczenia metod i
terminów, według których dokonuje się indeksacji.

<Art. 18a.
1. Zakład ubezpieczeń może proporcjonalnie różnicować składki ubezpieczeniowe i

świadczenia poszczególnych osób w przypadkach, w których zastosowanie
kryterium płci jest czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka opartego na
odpowiednich i dokładnych danych aktuarialnych i statystycznych.

2. Różnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń, o którym mowa w ust. 1, jest
uzależnione od gromadzenia, podawania do publicznej wiadomości oraz
uaktualniania przez zakład ubezpieczeń dokładnych danych uzasadniających
zastosowanie kryterium płci jako decydującego czynnika aktuarialnego.

Art. 18b.
Różnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń do celów ubezpieczeń z działu I i
II załącznika do ustawy i związanych z nimi usług finansowych ze względu na ciążę i
macierzyństwo jest zakazane.>
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Art. 19.
1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za pomocą których

zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do zachowania
tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek:
1) sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;
2) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie
określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr
7, poz. 58, z późn. zm.);

3)  komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub
zabezpieczającym;

4) organu nadzoru, w zakresie wykonywania ustawowych zadań;
5) Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki

objęte kontrolą;
6) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w związku z prowadzoną przez organ

kontroli skarbowej:
a) sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko,

będącej osobą fizyczną, stronie umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają
związek z tą sprawą,

b) sprawą o przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności
związanych z działalnością osoby prawnej lub spółki handlowej nieposiadającej
osobowości prawnej, będącej stroną umowy ubezpieczenia, o ile informacje
mają związek z tą sprawą;

7) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez
niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z późn. zm.);

8) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania
przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271);

9)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania
przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów;

10) komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce
w zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września
1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063
oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 536);

11) dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny:
a) sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko,

będącej osobą fizyczną, stronie umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają
związek z tą sprawą,

b) sprawą o przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności
związanych z działalnością osoby prawnej lub spółki handlowej nieposiadającej
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osobowości prawnej, będącej stroną umowy ubezpieczenia, o ile informacje
mają związek z tą sprawą;

12) centralnej ewidencji pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym, w zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z
ruchem tych pojazdów;

13) Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w
związku z podjętą interwencją;

14) Rzecznika Ubezpieczonych, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w
związku z podjętą interwencją;

15) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania
ustawowych zadań;

16) Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania
ustawowych zadań;

17) Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie zadań, o których mowa w art. 220 ust. 2 pkt 7;
18) banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego, w zakresie

ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do
przekazania za granicę waluty obcej;

19) biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań;
20) ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia nastąpienia zdarzenia,

z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także uposażonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia;

21) innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji,
w zakresie umów ubezpieczeń ryzyk objętych tą umową;

<21a) zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie
umów ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową reasekuracji;>

22)  innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie niezbędnym dla przeciwdziałania
przestępczości ubezpieczeniowej lub stosowania taryfy w zależności od długości
okresu bezszkodowego, lub ustalania proporcjonalnej odpowiedzialności, w
przypadku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego na ten sam okres w co
najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, lub dla potrzeb ustalenia odpowiedzialności,
jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od
tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które
łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową;

23) podmiotu przetwarzającego, na zlecenie zakładu ubezpieczeń, dane dotyczące
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia oraz administrujących indywidualnymi kontami jednostek
uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym;

24) zleceniobiorców czynności określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5 w zakresie,
w jakim dotyczą one zleconych czynności;

25) innych podmiotów, których uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów
innych ustaw.

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności przez podmioty, o których mowa w
ust. 2 pkt 23 i 24, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z zakazu, o którym mowa
w ust. 1.
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4. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i
w trybie określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424).

5.  Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, złożenie
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Art. 29.
Członkiem organu zarządzającego zakładu ubezpieczeń nie może być osoba będąca
członkiem organu zarządzającego:

1) narodowego funduszu inwestycyjnego lub firmy zarządzającej majątkiem
narodowego funduszu inwestycyjnego;

2) towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
3)  podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) lub inną
działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi w
rozumieniu tej ustawy;

4) powszechnego towarzystwa emerytalnego;
5) banku[.]<;>
<6) zakładu reasekuracji.>

Art. 30.
1.  Zarząd krajowego zakładu ubezpieczeń odpowiada za opracowanie, wprowadzenie i

funkcjonowanie regulacji wewnętrznych określających sposób wykonywania działalności
ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie czynności zleconych innym podmiotom,
w tym regulaminu kontroli wewnętrznej, dostosowanych do skali prowadzonej
działalności oraz wielkości i profilu ryzyka związanego z działalnością krajowego
zakładu ubezpieczeń.

2.  W przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej
grupy kapitałowej i podlegającego nadzorowi dodatkowemu zgodnie z przepisami ustawy
regulacje wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać:

1) należyte gromadzenie i przekazywanie informacji i danych na potrzeby sprawowania
nadzoru dodatkowego;

2) identyfikowanie, mierzenie, monitorowanie i kontrolę nad transakcjami
przeprowadzonymi z udziałem tego zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniowej grupie
kapitałowej.

[Rozdział 3] <Rozdział 2>
Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w formie spółki akcyjnej

Art. 35.
1.  Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne lub w

drodze porozumień, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń w liczbie zapewniającej dysponowanie albo przekroczenie 10 % głosów na
walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany
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każdorazowo zawiadomić o tym organ nadzoru nie później niż 30 dni przed nabyciem
albo objęciem, wraz ze wskazaniem liczby nabywanych albo obejmowanych akcji lub
praw z akcji.

2.  Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne lub w
drodze porozumień, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń w liczbie zapewniającej dysponowanie albo przekroczenie odpowiednio 20
%, 33 %, 50 % głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym,
jest obowiązany każdorazowo zawiadomić organ nadzoru o zamiarze nabycia albo
objęcia. Podmiot, który zamierza podjąć inne działania, o których mowa w art. 4 pkt 14
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powodujące, że krajowy
zakład ubezpieczeń stanie się jego podmiotem zależnym, obowiązany jest każdorazowo
zawiadomić o tym zamiarze organ nadzoru. Podmiot dokonujący zawiadomienia
przekazuje również informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio poprzez
podmioty zależne lub w drodze porozumień akcjach lub prawach z akcji krajowego
zakładu ubezpieczeń, jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i
zawartych przez ten podmiot porozumieniach, stanach faktycznych i prawnych
pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń lub podejmowanie działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

[2a.  Jeżeli wskutek nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, o którym mowa w ust. 2, albo
wskutek podjęcia innych działań określonych w ust. 2, krajowy zakład ubezpieczeń stałby
się podmiotem zależnym lub podmiotem, w którym posiadany byłby znaczący udział
kapitałowy:

1) zakładu ubezpieczeń, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej, które uzyskały
zezwolenia na wykonywanie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub

2) podmiotu dominującego zakładu ubezpieczeń, instytucji kredytowej lub firmy
inwestycyjnej, które uzyskały zezwolenia na wykonywanie działalności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub

3) osoby fizycznej lub prawnej posiadającej znaczący udział kapitałowy w instytucji
kredytowej lub firmie inwestycyjnej, które uzyskały zezwolenia na wykonywanie
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej

- zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera odpowiednią informację w tym
zakresie, wskazującą w szczególności podmioty, w stosunku do których krajowy zakład
ubezpieczeń stałby się podmiotem zależnym lub podmiotem, w którym posiadałyby one
znaczący udział kapitałowy.

2b.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, organ nadzoru występuje na piśmie do
właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie
informacji dotyczących nadzorowanego przez ten organ zakładu ubezpieczeń, instytucji
kredytowej, firmy inwestycyjnej, założycieli, akcjonariuszy lub udziałowców tych
podmiotów, podmiotów dominujących w stosunku do tych podmiotów lub osób fizycznych
lub prawnych posiadających znaczący udział kapitałowy w tych podmiotach celem
ustalenia, czy zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 4.
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<2a. Jeżeli wskutek nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, o którym mowa w ust. 2,
albo wskutek podjęcia innych działań określonych w ust. 2, krajowy zakład
ubezpieczeń stałby się podmiotem zależnym lub podmiotem, w którym posiadany
byłby znaczący udział kapitałowy:

1) zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej lub firmy
inwestycyjnej, które uzyskały zezwolenia na wykonywanie działalności na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub

2) podmiotu dominującego zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji
kredytowej lub firmy inwestycyjnej, które uzyskały zezwolenia na wykonywanie
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, lub

3) osoby fizycznej lub prawnej posiadającej znaczący udział kapitałowy w
instytucji kredytowej lub firmie inwestycyjnej, które uzyskały zezwolenia na
wykonywanie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej

– zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera odpowiednią informację w tym
zakresie, wskazującą w szczególności podmioty, w stosunku do których krajowy
zakład ubezpieczeń stałby się podmiotem zależnym lub podmiotem, w którym
posiadałyby one znaczący udział kapitałowy.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, organ nadzoru występuje na piśmie do
właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej o
przekazanie informacji dotyczących nadzorowanego przez ten organ zakładu
ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej,
założycieli, akcjonariuszy lub udziałowców tych podmiotów, podmiotów
dominujących w stosunku do tych podmiotów lub osób fizycznych lub prawnych
posiadających znaczący udział kapitałowy w tych podmiotach celem ustalenia, czy
zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 4.>

3.  Organ nadzoru może, w drodze decyzji, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zgłosić sprzeciw co do nabycia albo objęcia
akcji lub praw z akcji albo co do podjęcia innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14
ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się
podmiotem zależnym podmiotu składającego zawiadomienie. W przypadku gdy organ
nadzoru nie zgłasza sprzeciwu, może, w drodze decyzji, ustalić maksymalny termin
nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo podjęcia innych działań, o których mowa
w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład
ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym podmiotu składającego zawiadomienie.

3a.  Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest
przedstawić wraz z zawiadomieniem dowody, w tym przekazać dokumenty, wskazujące,
że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia przez organ nadzoru sprzeciwu zgodnie z ust. 4.
Termin 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, biegnie od dnia złożenia zawiadomienia
wraz z przedstawieniem dowodów, w tym przekazaniem dokumentów, zgodnie ze
zdaniem poprzedzającym, i innych informacji wymaganych przepisami ustawy, a w
przypadku gdy przepisy wymagają wystąpienia przez organ nadzoru o informacje do
właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej - od dnia
przekazania informacji przez właściwy organ nadzoru państwa członkowskiego Unii
Europejskiej.
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4.  Organ nadzoru może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, jeżeli nabywający albo
obejmujący akcje albo podejmujący inne działania, o których mowa w art. 4 pkt 14
ustawy, o której mowa w ust. 2, wskutek których krajowy zakład ubezpieczeń stanie się
podmiotem zależnym tego podmiotu, nie wykaże, że:

1) daje rękojmię prowadzenia spraw krajowego zakładu ubezpieczeń w sposób
należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych
lub uprawnionych z umów ubezpieczenia;

2) w okresie od dnia zawiadomienia organu nadzoru o zamiarze, o którym mowa w ust.
2, do dnia nabycia włącznie, środki przeznaczone na nabycie albo objęcie akcji lub
praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub na podjęcie innych działań, o
których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że
krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z kredytu
lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone;

3) wpłaty na akcje lub na podjęcie innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14
ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń
stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł.

5. Nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń przez
podmiot zależny uważa się za nabycie albo objęcie przez podmiot dominujący.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, gdy podmiotem dominującym jest Skarb Państwa.
7.  W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji z naruszeniem warunków, o

których mowa w ust. 1 lub 2, albo w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez organ
nadzoru, albo w przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji po wyznaczonym
przez organ nadzoru maksymalnym terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw z
akcji, z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu.

7a.  W przypadku podjęcia innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której
mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem
zależnym podmiotu podejmującego te działania, z naruszeniem warunków, o których
mowa w ust. 2, albo w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez organ nadzoru albo
podjęcia tych działań po wyznaczonym przez organ nadzoru maksymalnym terminie na
podjęcie tych działań, członkowie zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń powołani
przez podmiot dominujący lub będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami
pełniącymi kierownicze funkcje w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w
czynnościach z zakresu reprezentacji krajowego zakładu ubezpieczeń. W przypadku gdy
nie można ustalić, którzy członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot
dominujący, powołanie zarządu jest bezskuteczne od dnia podjęcia przez podmiot
dominujący innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust.
2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stał się podmiotem zależnym podmiotu
podejmującego te działania.

8.  Uchwały walnego zgromadzenia krajowego zakładu ubezpieczeń podjęte z naruszeniem
ust. 7, a także czynności z zakresu reprezentacji krajowego zakładu ubezpieczeń
podejmowane z udziałem członków zarządu z naruszeniem ust. 7a są nieważne.

9.  Przepisy ust. 1-7 nie naruszają przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2, oraz przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

10. Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń, w trybie ust. 1-7, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub objęciu
krajowy zakład ubezpieczeń, którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy.
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Art. 37c.
1. Organ nadzoru, po zasięgnięciu opinii organów nadzoru państw członkowskich Unii

Europejskiej, w których zezwolenia uzyskały zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, może, w drodze decyzji skierowanej do krajowego
zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej i
podlegającego nadzorowi dodatkowemu, uznać, że na potrzeby sprawowania nadzoru
dodatkowego zgodnie z przepisami ustawy nie uważa się niektórych podmiotów, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, za wchodzące w skład ubezpieczeniowej
grupy kapitałowej.

2. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru uwzględnia rolę danego
podmiotu w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej oraz prawidłowe i skuteczne
wykonywanie nadzoru dodatkowego.

[Rozdział 4] <Rozdział 3>
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Art. 91.
1. Powstała spółka akcyjna ogłosi trzykrotnie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o

przekształceniu i poinformuje pisemnie ubezpieczonych, którzy nie byli członkami
przekształcanego towarzystwa, o przysługującym im prawie do wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia.

2. Pierwsze ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być dokonane w terminie 7 dni
od dnia przekształcenia, a pozostałe w odstępach nie krótszych niż 7 dni i nie dłuższych
niż 14 dni.

[Rozdział 5] <Rozdział 4>
Warunki wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez krajowe zakłady ubezpieczeń

Art. 92.
1. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej dla krajowego zakładu

ubezpieczeń wydaje, w drodze decyzji, po rozpatrzeniu wniosku założycieli zakładu
ubezpieczeń, organ nadzoru.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) określenie nazwy lub firmy, siedziby i adresu, zasięgu terytorialnego i rzeczowego

zakresu działalności krajowego zakładu ubezpieczeń;
2) określenie wysokości kapitału zakładowego;
3) wskazanie założycieli krajowego zakładu ubezpieczeń;
4) wskazanie formy prawnej, w jakiej ma być wykonywana działalność;
5) określenie wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie

administracji krajowego zakładu ubezpieczeń i zorganizowanie sieci
przedstawicielstw; wymóg ten nie dotyczy przypadku, gdy akwizycja na rzecz
zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 38 ust. 1, będzie prowadzona przez
struktury własne założycieli zakładu ubezpieczeń;
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6) wskazanie imion i nazwisk osób przewidzianych na członków zarządu i rady
nadzorczej;

7) wskazanie imienia i nazwiska aktuariusza, osoby której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych oraz doradcy inwestycyjnego w przypadku, gdy obowiązek
zatrudnienia tej osoby wynika z ustawy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) projekt statutu krajowego zakładu ubezpieczeń;
2) projekty ogólnych warunków ubezpieczenia ryzyk, w zakresie których ma być

wydane zezwolenie;
3) sprawozdania finansowe założycieli, obejmujące bilanse, rachunki zysków i strat,

sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za ostatnie trzy lata przed datą
złożenia wniosku lub z całego okresu działalności, jeżeli założyciel wykonuje
działalność gospodarczą przez czas krótszy niż okres trzech lat - w przypadku gdy
obowiązek sporządzania takich sprawozdań finansowych założycieli, z prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej, wynika z odrębnych przepisów prawa;

4) noty objaśniające do sprawozdań, o których mowa w pkt 3;
[5) wyliczenie marginesu wypłacalności i wyliczenie wartości środków własnych - w

przypadku gdy założycielem jest zakład ubezpieczeń;]
<5) wyliczenie marginesu wypłacalności i wyliczenie wartości środków własnych –

w przypadku gdy założycielem jest zakład ubezpieczeń lub zakład
reasekuracji;>

6) sprawozdania bankowe z przepływu środków pieniężnych na rachunkach
bankowych, obejmujące okres roku do dnia złożenia wniosku, zeznania podatkowe,
składane na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, za
ostatnie trzy lata podatkowe, oświadczenie o pochodzeniu środków pieniężnych
przeznaczonych na pokrycie kapitału zakładowego i funduszu organizacyjnego - w
przypadku założycieli będących osobami fizycznymi, które nie mają obowiązku
sporządzania sprawozdań finansowych;

7) oświadczenia założycieli o kapitale zakładowym ze wskazaniem podmiotów
obejmujących akcje lub udziały, sposobu objęcia akcji lub udziałów, ilości
obejmowanych akcji lub udziałów oraz rodzaju akcji lub udziałów;

8) dowód posiadania przez założycieli środków finansowych wolnych od obciążeń w
wysokości równej kapitałowi zakładowemu i funduszowi organizacyjnemu wraz z
oświadczeniem o przeznaczeniu ich na pokrycie kapitału zakładowego i funduszu
organizacyjnego;

9) plan działalności, obejmujący okres pierwszych trzech lat obrotowych działalności;
10) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równoznaczny dokument wystawiony

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wydany nie później niż 3 miesiące przed
złożeniem wniosku - w przypadku, gdy założycielem jest osoba prawna;

[11) zaświadczenie organu nadzoru, właściwego dla siedziby zagranicznego zakładu
ubezpieczeń, dotyczące wykonywanej przez wnioskodawcę działalności oraz
spełnienia wymogów w zakresie wypłacalności;]

<11) zaświadczenie organu nadzoru właściwego dla siedziby zagranicznego zakładu
ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji, dotyczące wykonywanej
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przez wnioskodawcę działalności oraz spełnienia wymogów w zakresie
wypłacalności;>

12) poświadczone notarialnie kopie stron dowodu osobistego, zawierające serię i numer
dowodu osobistego, imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie organu
wydającego dowód osobisty oraz datę wydania dowodu osobistego albo
poświadczoną notarialnie kopię paszportu - w przypadku założycieli będących
osobami fizycznymi;

13) życiorysy założycieli będących osobami fizycznymi oraz osób przewidzianych na
członków zarządu, członków rady nadzorczej i aktuariusza;

14) zgody osób przewidzianych na członków zarządu oraz rady nadzorczej na objęcie
stanowisk w zakładzie ubezpieczeń oraz oświadczenie aktuariusza o wyrażeniu
zgody na wykonywanie obowiązków w krajowym zakładzie ubezpieczeń;

[15) poświadczenie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego członków
zarządu i rady nadzorczej, w tym świadectwa pracy i odpisy dyplomów;]

<15) poświadczenie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób
przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej, w tym świadectwa
pracy i odpisy dyplomów;>

16) poświadczoną kopię decyzji o wpisie aktuariusza do rejestru aktuariuszy;
17) dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osoby proponowanej na

stanowisko aktuariusza, w tym świadectwa pracy i odpisy dyplomów;
18) zaświadczenie o niekaralności osób proponowanych na członków zarządu i rady

nadzorczej oraz aktuariusza, wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia
wniosku, w przypadku obywateli polskich przez Krajowy Rejestr Karny, a w
przypadku obywateli państw obcych przez właściwy organ;

19) oświadczenia założycieli oraz osób przewidzianych na członków zarządu i członków
rady nadzorczej o toczących się przeciwko nim postępowaniach sądowych w
związku ze sprawą gospodarczą;

20) oświadczenia założycieli oraz osób przewidzianych na członków zarządu i członków
rady nadzorczej o uczestnictwie w organach zarządzających i nadzorujących spółek
handlowych;

21) oświadczenie doradcy inwestycyjnego o wyrażeniu zgody na zatrudnienie - w
przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w zakresie działu I grupa 3 załącznika do ustawy;

22)  listę reprezentantów do spraw roszczeń, którzy zostaną ustanowieni w każdym
państwie członkowskim Unii Europejskiej - w przypadku wniosku o wydanie
zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie działu II
grupy 10 załącznika do ustawy, z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika;

[23) oświadczenie założycieli, czy krajowy zakład ubezpieczeń będzie podmiotem
zależnym lub podmiotem ze znaczącym udziałem kapitałowym:

a) zakładu ubezpieczeń, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej, które
uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie działalności w państwie
członkowskim Unii Europejskiej,
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b) podmiotu dominującego w stosunku do zakładu ubezpieczeń, instytucji
kredytowej lub firmy inwestycyjnej, które uzyskały odpowiednie zezwolenia na
wykonywanie działalności w państwie członkowskim Unii Europejskiej,

c) osoby fizycznej lub prawnej, posiadającej znaczący udział kapitałowy w
zakładzie ubezpieczeń, instytucji kredytowej lub firmie inwestycyjnej, które
uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie działalności w państwie
członkowskim Unii Europejskiej

- z informacją o nazwach i adresach siedziby podmiotów, o których mowa w lit. a-c.]
<23) oświadczenie założycieli, czy krajowy zakład ubezpieczeń będzie podmiotem

zależnym lub podmiotem ze znaczącym udziałem kapitałowym:
a) zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej lub firmy

inwestycyjnej, które uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie
działalności w państwie członkowskim Unii Europejskiej,

b) podmiotu dominującego w stosunku do zakładu ubezpieczeń, zakładu
reasekuracji, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej, które uzyskały
odpowiednie zezwolenia na wykonywanie działalności w państwie
członkowskim Unii Europejskiej,

c) osoby fizycznej lub prawnej, posiadającej znaczący udział kapitałowy w
zakładzie ubezpieczeń, zakładzie reasekuracji, instytucji kredytowej lub
firmie inwestycyjnej, które uzyskały odpowiednie zezwolenia na
wykonywanie działalności w państwie członkowskim Unii Europejskiej

– z informacją o nazwach i adresach siedziby podmiotów, o których mowa w lit.
a–c.>

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być sporządzone w języku polskim lub
przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza
przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty urzędowe przed
tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

4a.  Organ nadzoru może, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju
właściwego nie przewiduje sporządzania określonych dokumentów, o których mowa w
ust. 3, odstąpić od wymogu złożenia dokumentów, zastępując je oświadczeniem
wnioskodawcy lub osoby, której sprawa dotyczy.

5. Organ nadzoru może żądać od założycieli krajowego zakładu ubezpieczeń informacji
dotyczących ich:

1) struktury własnościowej;
2) sytuacji finansowej;
3) dotychczasowej działalności.

Art. 93a.
Jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 92 ust. 3 pkt 23, przed wydaniem zezwolenia na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej organ nadzoru występuje na piśmie do
właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie informacji
dotyczących:

[1) nadzorowanego przez ten organ zakładu ubezpieczeń, instytucji kredytowej lub
firmy inwestycyjnej,]
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<1) nadzorowanego przez ten organ zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji,
instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej,>

2) założycieli, akcjonariuszy lub udziałowców podmiotów, o których mowa w pkt 1,
3) podmiotów dominujących w stosunku do podmiotów, o których mowa w pkt 1,
4) osób fizycznych lub prawnych posiadających znaczący udział kapitałowy w

podmiotach, o których mowa w pkt 1
- które mogą być przydatne dla oceny, czy założyciele, akcjonariusze, udziałowcy lub osoby
przewidziane na członków zarządu lub rady nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń dają
rękojmię prowadzenia spraw krajowego zakładu ubezpieczeń w sposób należyty.

Art. 98.
1. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej nie może być wydane, jeżeli

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) wniosek o wydanie zezwolenia i dołączone do niego dokumenty nie spełniają

wymagań określonych w ustawie;
2) w skład zarządu lub rady nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzą

osoby, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie;
3) założyciele krajowego zakładu ubezpieczeń byli karani za umyślne przestępstwo

stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;
4) założyciele krajowego zakładu ubezpieczeń nie dają rękojmi prowadzenia spraw

krajowego zakładu ubezpieczeń w sposób należycie zabezpieczający interesy
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia;

5) założyciele krajowego zakładu ubezpieczeń nie udowodnią posiadania środków
finansowych w wysokości równej co najmniej funduszowi organizacyjnemu i
ustalonym w planie działalności wartościom emisji akcji (udziałów) krajowego
zakładu ubezpieczeń;

6) założyciele posługują się wartościami majątkowymi pochodzącymi z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł;

7) plan działalności krajowego zakładu ubezpieczeń nie zapewnia zdolności krajowego
zakładu ubezpieczeń do wykonywania zobowiązań;

[8) wykonywanie działalności przez ten zakład ubezpieczeń zagraża obronności,
bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.]

2. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie działu II grupa 10
załącznika do ustawy, z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika, nie może być wydane, jeżeli krajowy zakład ubezpieczeń nie przedłoży
listy reprezentantów do spraw roszczeń.

Art. 101.
1. Organ nadzoru może cofnąć krajowemu zakładowi ubezpieczeń w drodze decyzji

zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub więcej
grup ubezpieczeń, jeżeli:

1) przestał spełniać warunki wymagane do uzyskania zezwolenia lub
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2) wykonuje działalność z naruszeniem prawa, statutu, planu działalności lub nie
zapewnia zdolności krajowego zakładu ubezpieczeń do wykonywania zobowiązań,
lub

3) nie zrealizuje w terminie planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych
albo krótkoterminowego planu wypłacalności, lub

4) zaprzestanie wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez okres dłuższy niż 6
miesięcy, lub

5) złoży wniosek o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej;

6) nie rozpoczął wykonywania działalności ubezpieczeniowej w terminie, o którym
mowa w art. 100 ust. 1;

7) jeżeli w stosunku odpowiednio do akcjonariuszy albo udziałowców zakładu
ubezpieczeń zaistniały przesłanki określone w art. 98 ust. 1 pkt 3-6.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, organ nadzoru może cofnąć zezwolenie w
zakresie grup ubezpieczeń, w których działalność ubezpieczeniowa nie została
rozpoczęta.

3. Organ nadzoru cofa zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w
zakresie działu II grupa 10 załącznika do ustawy, z wyjątkiem ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, w przypadku stwierdzenia braku reprezentanta
do spraw roszczeń w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

4. W przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w
zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń, organ nadzoru może ograniczyć lub zakazać
krajowemu zakładowi ubezpieczeń swobodnego rozporządzania jego aktywami oraz
zaciągania zobowiązań lub przekazać zarząd majątkiem zakładu ubezpieczeń
wyznaczonej osobie.

5. Z dniem przekazania zarządu majątkiem wyznaczonej osobie prawo reprezentacji
krajowego zakładu ubezpieczeń w zakresie praw i obowiązków, których przedmiotem
jest majątek krajowego zakładu ubezpieczeń, przechodzi na wyznaczoną osobę.

6. Z dniem przekazania zarządu majątkiem wyznaczonej osobie, kompetencje organów
krajowego zakładu ubezpieczeń w zakresie praw i obowiązków, których przedmiotem
jest majątek krajowego zakładu ubezpieczeń, ulegają zawieszeniu do dnia upływu
terminu sprawowania zarządu przez wyznaczoną osobę.

7. Organ nadzoru ustala wynagrodzenie za sprawowanie zarządu majątkiem krajowego
zakładu ubezpieczeń przez wyznaczoną osobę. Koszty zarządu majątkiem krajowego
zakładu ubezpieczeń przez wyznaczoną osobę ponosi krajowy zakład ubezpieczeń.

8. Osoba wyznaczona do sprawowania zarządu majątkiem krajowego zakładu ubezpieczeń
otrzymuje w razie potrzeby urlop bezpłatny w macierzystym zakładzie pracy na czas
pełnienia tej funkcji. Okres bezpłatnego urlopu zalicza się do okresów pracy oraz innych
okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych.

9. Organ nadzoru w decyzji o przekazaniu zarządu majątkiem, o którym mowa w ust. 4,
określa:

1) osobę, której przekazuje się zarząd majątkiem krajowego zakładu ubezpieczeń;
2) okres, na który jest ustanawiany zarząd majątkiem;
3) szczegółowe zadania zarządu majątkiem;
4) sposób wykonywania zadań zarządu majątkiem;
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5) wysokość wynagrodzenia za zarząd majątkiem.
[10. Decyzja o cofnięciu zezwolenia jest natychmiast wykonalna.]
<10. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 4, jest natychmiast wykonalna.>
11. Organ nadzoru, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, trzykrotnie ogłasza w

dzienniku o zasięgu ogólnopolskim informację o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej.

Art. 102.
W przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej:

1) krajowy zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów ubezpieczenia;
2) umowy ubezpieczenia już zawarte nie mogą być przedłużane i nie przedłużają się;
3) sumy ubezpieczeń zawartych umów ubezpieczenia nie mogą być podwyższane.
<4) krajowy zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów reasekuracji czynnej i

umów retrocesji czynnej;
5) umowy reasekuracji czynnej i umowy retrocesji czynnej już zawarte nie mogą

być przedłużane i nie przedłużają się;
6) krajowy zakład ubezpieczeń nie może przyjmować nowych cesji w ramach

zawartych umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji czynnej;
7) krajowy zakład ubezpieczeń nie może zwiększać odpowiedzialności w ramach

zawartych umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji czynnej.>

[Rozdział 6] <Rozdział 5>
Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez

zagraniczne zakłady ubezpieczeń

Art. 104.
1. Zagraniczny zakład ubezpieczeń może podejmować i wykonywać działalność

ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie wzajemności.
2. Zasady wzajemności, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się do państw należących do

Światowej Organizacji Handlu.
3. Podjęcie działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, z

zastrzeżeniem przepisów [rozdziału 7] <rozdziału 6>, wymaga zezwolenia organu
nadzoru.

Art. 105.
1. Zagraniczny zakład ubezpieczeń może podejmować i wykonywać działalność

ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jedynie przez główny oddział,
z zastrzeżeniem przepisów [rozdziału 7] <rozdziału 6>.

2. Główny oddział działa na podstawie przepisów prawa polskiego i statutu głównego
oddziału sporządzanego przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, w formie aktu
notarialnego.

3. Statut głównego oddziału i jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez organ nadzoru.
4. Statut głównego oddziału określa w szczególności:
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1) strukturę organizacyjną głównego oddziału;
2) zasady tworzenia jednostek terenowych oraz zasady ich reprezentacji;
3) rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych przez główny oddział i

metody ich tworzenia;
4) zasady rozliczeń z centralą zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

5. Główny oddział podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i może rozpocząć
działalność z chwilą dokonania wpisu.

6. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego może zostać dokonany po uzyskaniu zezwolenia
organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny
zakład ubezpieczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 109.
1. Zagraniczny zakład ubezpieczeń, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia na

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez główny oddział lub uzyskał takie
zezwolenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, może złożyć wniosek o przyznanie mu łącznie
następujących uprawnień:

1) obliczenia marginesu wypłacalności, o którym mowa w art. 116, w odniesieniu do
wyników całej działalności, którą zagraniczny zakład ubezpieczeń zamierza
wykonywać lub wykonuje przez główne oddziały mające siedziby na terytorium
państw członkowskich Unii Europejskiej;

2) złożenia kaucji, o której mowa w art. 113, jedynie na terytorium jednego spośród
państw członkowskich Unii Europejskiej, na terytorium których zagraniczny zakład
ubezpieczeń zamierza wykonywać lub wykonuje działalność ubezpieczeniową przez
główne oddziały;

3) umiejscowienia aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych na terytorium jednego spośród państw członkowskich Unii
Europejskiej, na terytorium których zagraniczny zakład ubezpieczeń zamierza
wykonywać lub wykonuje działalność ubezpieczeniową przez główne oddziały.

2. Zagraniczny zakład ubezpieczeń występuje o przyznanie uprawnień, o których mowa w
ust. 1, do organu nadzoru oraz właściwych organów państw członkowskich Unii
Europejskiej, w których zamierza on wykonywać lub wykonuje działalność
ubezpieczeniową przez główny oddział.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zagraniczny zakład ubezpieczeń ma obowiązek
wskazać właściwy organ nadzoru jednego spośród państw członkowskich Unii
Europejskiej na terytorium których zagraniczny zakład ubezpieczeń zamierza
wykonywać lub wykonuje działalność ubezpieczeniową przez główne oddziały.
Wskazany we wniosku właściwy organ będzie sprawować nadzór nad wypłacalnością
zagranicznego zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do jego działalności wykonywanej
przez główne oddziały na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. W
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ma siedzibę wskazany właściwy
organ nadzoru składana jest kaucja, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane, gdy wyrażą na to zgodę
właściwe organy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, na terytorium
których zagraniczny zakład ubezpieczeń zamierza wykonywać lub wykonuje działalność
ubezpieczeniową przez główne oddziały i na terytorium których złożył wniosek, o
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którym mowa w ust. 1. Organ nadzoru udziela zgody w drodze decyzji, po dokonaniu w
szczególności oceny sytuacji finansowej zagranicznego zakładu ubezpieczeń, w tym jego
wypłacalności.

5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują po wyrażeniu zgody, o której mowa
w ust. 4, od dnia przekazania informacji przez wskazany właściwy organ nadzoru, o
którym mowa w ust. 3, organom nadzoru pozostałych państw członkowskich Unii
Europejskiej na terytorium których zagraniczny zakład ubezpieczeń zamierza
wykonywać lub wykonuje działalność ubezpieczeniową przez główne oddziały, o
zamiarze sprawowania nadzoru nad wypłacalnością tego zakładu ubezpieczeń.

6. Organ nadzoru przekaże lub wystąpi do właściwych organów nadzoru państw
członkowskich Unii Europejskiej na terytorium których zagraniczny zakład ubezpieczeń
zamierza wykonywać lub wykonuje działalność ubezpieczeniową przez główne oddziały
- informacje niezbędne do sprawowania nadzoru nad wypłacalnością zagranicznego
zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do jego działalności wykonywanej przez główny
oddział na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

7. Na wniosek jednego lub kilku zainteresowanych państw członkowskich Unii Europejskiej
zgoda na przyznanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, może być cofnięta
równocześnie przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Organ nadzoru cofa zgodę w drodze decyzji.

8. Nadzór sprawowany przez wskazany właściwy organ nadzoru, o którym mowa w ust. 3,
jest traktowany tak jak nadzór, o którym mowa w [rozdziale 7] <rozdziale 6>.

Art. 123.
1. Likwidatorzy są obowiązani składać sprawozdania o przebiegu likwidacji co 3 miesiące

od dnia otwarcia likwidacji; organ nadzoru może żądać przedstawiania sprawozdań o
przebiegu likwidacji w terminach krótszych oraz przekazywania dodatkowych
informacji.

2. W przypadku zarządzenia likwidacji głównego oddziału:
1) główny oddział nie może zawierać nowych umów ubezpieczenia;
2) umowy już zawarte nie mogą być przedłużane i nie przedłużają się;
3) sumy ubezpieczeń zawartych umów ubezpieczenia nie mogą być podwyższane.
<4) główny oddział nie może zawierać umów reasekuracji czynnej i umów

retrocesji czynnej;
5) umowy reasekuracji czynnej i umowy retrocesji czynnej już zawarte nie mogą

być przedłużane i nie przedłużają się;
6) główny oddział nie może przyjmować nowych cesji w ramach zawartych umów

reasekuracji czynnej i umów retrocesji czynnej;
7) główny oddział nie może zwiększać odpowiedzialności w ramach zawartych

umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji czynnej.>
3. W przypadku likwidacji przez zagraniczny zakład ubezpieczeń działalności na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub utraty zezwolenia na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w kraju, w którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu
ubezpieczeń, likwidatorem głównego oddziału jest jego dyrektor.

4. Dyrektor głównego oddziału ma obowiązek powiadomić organ nadzoru o zaistnieniu
okoliczności, o których mowa w art. 119, w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji
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o zaistnieniu tych okoliczności oraz trzykrotnie ogłasza o zaistnieniu tych okoliczności w
dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenia są dokonywane w odstępach nie
krótszych niż 7 dni i nie dłuższych niż 14 dni. Pierwsze ogłoszenie powinno być
dokonane w terminie 7 dni od dnia powiadomienia organu nadzoru.

5. Dyrektor głównego oddziału, który nie powiadomi organu nadzoru oraz nie ogłosi
trzykrotnie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o okolicznościach, o których mowa w
art. 119, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z zagranicznym zakładem
ubezpieczeń za szkodę wyrządzoną z tego tytułu wierzycielom.

Art. 126.
Zagraniczny zakład ubezpieczeń odpowiada za zobowiązania głównego oddziału całym
swoim majątkiem.

[Rozdział 7] <Rozdział 6>
Swoboda świadczenia usług ubezpieczeniowych

Art. 145.
Do likwidacji oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej i krajowego zakładu ubezpieczeń za granicą stosuje się odpowiednio art. 190-
201.

[Rozdział 8] <Rozdział 7>
Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń

Art. 146.
1.  Zakład ubezpieczeń jest obowiązany posiadać środki własne w wysokości nie niższej niż

margines wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny.
2. Kapitał gwarancyjny jest równy większej z wartości:

1) jednej trzeciej marginesu wypłacalności;
2) minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.

<Art. 146a.
1. Do zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność, o której mowa w dziale I

załącznika do ustawy, których składka przypisana brutto z tytułu wykonywanej
działalności reasekuracyjnej w ostatnim roku obrotowym przekracza 10 %
całkowitej składki przypisanej brutto, lub składka przypisana brutto z tytułu
wykonywanej działalności reasekuracyjnej w ostatnim roku obrotowym przekracza
kwotę równowartości w złotych 50 000 000 euro, lub rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe w ujęciu brutto, utworzone w związku z wykonywaną działalnością
reasekuracyjną, przekraczają 10 % łącznych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
w ujęciu brutto, utworzonych na koniec roku obrotowego, stosuje się następujące
zasady:

1) margines wypłacalności zakładu ubezpieczeń stanowi sumę:
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a) marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń, obliczonego zgodnie z
przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń oraz

b) marginesu wypłacalności zakładu reasekuracji, obliczonego zgodnie z
przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej zakładów reasekuracji;

2) minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego jest równa większej z dwóch
kwot:

a) minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla zakładu ubezpieczeń,
obliczonej zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej
zakładów ubezpieczeń oraz

b) minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla zakładu reasekuracji,
obliczonej zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej
zakładów reasekuracji;

3) wysokość środków własnych zakładu ubezpieczeń stanowiących pokrycie
marginesu wypłacalności i wysokość środków własnych zakładu ubezpieczeń
stanowiących pokrycie kapitału gwarancyjnego jest ustalana zgodnie z
przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń oraz
przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej zakładów reasekuracji;

4) zakład ubezpieczeń lokuje aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych z tytułu wykonywanej działalności reasekuracyjnej zgodnie
z przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej zakładów reasekuracji;
aktywa zakładu stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
związanych z wykonywaną działalnością reasekuracyjną muszą zostać
wydzielone i być zarządzane niezależnie od aktywów związanych z wykonywaną
przez zakład ubezpieczeń działalnością ubezpieczeniową bezpośrednią, bez
możliwości transferu tych aktywów.

2. Do zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność, o której mowa w dziale II
załącznika do ustawy, których składka przypisana brutto z tytułu wykonywanej
działalności reasekuracyjnej w ostatnim roku obrotowym przekracza 10 %
całkowitej składki przypisanej brutto, lub składka przypisana brutto z tytułu
wykonywanej działalności reasekuracyjnej w ostatnim roku obrotowym przekracza
kwotę równowartości w złotych 50 000 000 euro, lub rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe w ujęciu brutto, utworzone w związku z wykonywaną działalnością
reasekuracyjną przekraczają 10 % łącznych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
w ujęciu brutto, utworzonych na koniec roku obrotowego, stosuje się zasady, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4.

3. Do wyliczenia równowartości w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w
ust. 1 i 2, przyjmuje się średni kurs walut obcych Narodowego Banku Polskiego
według tabeli kursów średnich nr 1 każdego roku.

4. Jeżeli w dwóch kolejnych latach obrotowych warunki wymienione w ust. 1 i 2 nie są
spełnione, zakład ubezpieczeń od trzeciego kolejnego roku obrotowego stosuje
przepisy dotyczące gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń.

5. Zakład ubezpieczeń może wystąpić do organu nadzoru o skrócenie terminu, o
którym mowa w ust. 4.>
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Art. 148.
1.  Środki własne zakładu ubezpieczeń są to aktywa zakładu ubezpieczeń, z wyłączeniem

aktywów:
1) przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań;
2) wartości niematerialnych i prawnych;
3) akcji i udziałów własnych będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń;
4) z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

[2.  Z aktywów stanowiących środki własne zakładu ubezpieczeń, podlegającego nadzorowi
dodatkowemu, wyłącza się posiadane przez ten zakład ubezpieczeń akcje i inne aktywa
finansujące kapitały własne zakładów ubezpieczeń należących do tej samej
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.

2a.  Z aktywów stanowiących środki własne zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład
konglomeratu finansowego wyłącza się posiadane przez zakład ubezpieczeń akcje lub
udziały finansujące kapitały własne innych zakładów ubezpieczeń, instytucji kredytowych
i instytucji finansowych w rozumieniu prawa bankowego oraz firm inwestycyjnych.

2b.  Z aktywów stanowiących środki własne zakładu ubezpieczeń wyłącza się posiadane przez
zakład ubezpieczeń w odniesieniu do innych zakładów ubezpieczeń, instytucji
kredytowych i instytucji finansowych w rozumieniu prawa bankowego oraz firm
inwestycyjnych:

1) udzielone przez zakład ubezpieczeń pożyczki podporządkowane spełniające warunki
określone w ust. 4 pkt 2;

2) skumulowane niezapłacone dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych.
2c.  Na wniosek zakładu ubezpieczeń, jeżeli udziały lub akcje w innej instytucji kredytowej,

firmie inwestycyjnej, instytucji finansowej lub zakładzie ubezpieczeń, posiadane są
tymczasowo do celów pomocy finansowej przeznaczonej na reorganizację oraz
utrzymanie podmiotu, organ nadzoru może wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania
przepisów w sprawie odliczeń określonych w ust. 2a lub 2b.]

<2. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu ubezpieczeń podlegającego
nadzorowi dodatkowemu wyłącza się posiadane przez zakład ubezpieczeń akcje i
inne aktywa finansujące kapitały własne innych zakładów ubezpieczeń i zakładów
reasekuracji należących do tej samej ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.

2a. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład
konglomeratu finansowego wyłącza się posiadane przez zakład ubezpieczeń akcje
lub udziały finansujące kapitały własne innych zakładów ubezpieczeń, zakładów
reasekuracji, instytucji kredytowych i instytucji finansowych, w rozumieniu prawa
bankowego, oraz firm inwestycyjnych.

2b. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu ubezpieczeń wyłącza się posiadane
przez zakład ubezpieczeń w odniesieniu do innych zakładów ubezpieczeń, zakładów
reasekuracji, instytucji kredytowych i instytucji finansowych, w rozumieniu prawa
bankowego, oraz firm inwestycyjnych:

1) udzielone przez zakład ubezpieczeń pożyczki podporządkowane spełniające
warunki określone w ust. 4 pkt 2;

2) skumulowane niezapłacone dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych.
2c. Na wniosek zakładu ubezpieczeń, jeżeli udziały lub akcje w innej instytucji

kredytowej, firmie inwestycyjnej, instytucji finansowej, zakładzie reasekuracji lub
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zakładzie ubezpieczeń są posiadane tymczasowo do celów pomocy finansowej
przeznaczonej na reorganizację oraz utrzymanie podmiotu, organ nadzoru może
wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania przepisów w sprawie odliczeń
określonych w ust. 2a lub 2b.>

2d.  Na wniosek zakładu ubezpieczeń podlegającemu dodatkowemu nadzorowi organ nadzoru
może wyrazić zgodę na odstąpienie od pomniejszania środków własnych zakładu
ubezpieczeń o elementy określone w ust. 2a lub 2b, odnoszące się do podmiotów
określonych w ust. 2a lub 2b, jeżeli podlegają one dodatkowemu nadzorowi zgodnie z
właściwymi przepisami.

3. W szczególności środki własne zakładu ubezpieczeń powinny odpowiadać:
1) wartości opłaconego kapitału zakładowego;
2) wartości zobowiązań wobec członków towarzystwa, w przypadku towarzystwa

ubezpieczeń wzajemnych, pod warunkiem, że zgodnie ze statutem towarzystwa
zobowiązania wobec członków towarzystwa:

a) mogą być spłacone członkom towarzystwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie
spowoduje to naruszenia art. 146 ust. 1,

b) w przypadku likwidacji towarzystwa, mogą być spłacone członkom towarzystwa
tylko i wyłącznie po spłaceniu wszelkich innych zobowiązań towarzystwa,

c) z wyłączeniem indywidualnych płatności związanych z wygaśnięciem
członkostwa, nie mogą być spłacane przed przekazaniem informacji o zamiarze
dokonania spłaty, w terminie 30 dni przed dniem spłaty, organowi nadzoru,
który może zakazać w tym terminie dokonywania spłaty;

3)  (uchylony);
4)  kapitałowi zapasowemu i kapitałom rezerwowym oraz kapitałowi z aktualizacji

wyceny;
5)  niepodzielonemu wynikowi finansowemu z lat ubiegłych po potrąceniu należnych

dywidend: zysk - wielkość dodatnia, strata - wielkość ujemna;
6)  wynikowi finansowemu netto w okresie sprawozdawczym po potrąceniu należnych

dywidend: zysk - wielkość dodatnia, strata - wielkość ujemna.
7)  (uchylony).

4. Na wniosek zakładu ubezpieczeń i na podstawie przedstawionych przez niego dowodów
organ nadzoru może wyrazić, w drodze decyzji, zgodę na zaliczenie do środków
własnych:

1) wszelkich ukrytych rezerw, wynikających z niedoszacowania aktywów lub
przeszacowania pasywów w bilansie, o ile takie ukryte rezerwy nie mają
wyjątkowego charakteru;

2) kapitału pożyczek podporządkowanych spełniających łącznie następujące warunki:
a) kapitał pożyczek podporządkowanych nie może stanowić więcej niż 25 %

środków własnych,
b) kapitał pożyczek podporządkowanych jest opłacony w pełnej wysokości,
c) w umowie pożyczki zawarto warunki, zgodnie z którymi kapitał pożyczek

podporządkowanych w przypadku upadłości albo likwidacji zakładu
ubezpieczeń, może być spłacony dopiero po zaspokojeniu wszystkich innych
wierzycieli zakładu ubezpieczeń,
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d) w przypadku pożyczek z określonym okresem spłaty, pierwotny okres spłaty
musi wynosić przynajmniej 5 lat; nie później jednak, niż 12 miesięcy przed
terminem spłaty, zakład ubezpieczeń jest obowiązany przedstawić do
zatwierdzenia przez organ nadzoru, plan przedstawiający sposób utrzymania lub
podniesienia środków własnych do wymaganej wartości przed terminem spłaty,
chyba że warunki zaliczenia pożyczki do środków własnych stopniowo
ograniczają wartość pożyczki zaliczanej do środków własnych przez okres co
najmniej 5 lat przed terminem spłaty; organ nadzoru może zezwolić na
przedterminową spłatę pożyczek, na wniosek zakładu ubezpieczeń, pod
warunkiem że nie spowoduje to naruszenia art. 146 ust. 1,

e) w przypadku pożyczek, których termin spłaty nie jest ustalony, pożyczki te
mogą być spłacane tylko i wyłącznie z zachowaniem pięcioletniego okresu
wypowiedzenia, chyba że nie są już zaliczane do środków własnych; dokonanie
przedterminowej spłaty może nastąpić tylko i wyłącznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody organu nadzoru, na wniosek zakładu ubezpieczeń, który jest
obowiązany zawiadomić organ nadzoru o planowanej spłacie co najmniej 6
miesięcy przed planowanym terminem spłaty i przedstawić aktualne dane o
wartości środków własnych i dane o wartości środków własnych przed i po
dokonaniu płatności; organ nadzoru może zezwolić na spłatę pożyczek pod
warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia art. 146 ust. 1,

f) w umowie pożyczki nie zawarto żadnych warunków przewidujących, że w
określonych okolicznościach, innych niż likwidacja zakładu ubezpieczeń,
zadłużenie zostanie spłacone przed uzgodnionym terminem spłaty,

g) w umowie pożyczki zawarto warunki, zgodnie z którymi umowa pożyczki może
być zmieniona tylko po otrzymaniu od organu nadzoru oświadczenia o braku
zastrzeżeń do planowanych zmian;

3) połowy należnych wpłat na kapitał zakładowy pod warunkiem, że 25 % tego kapitału
zostało opłacone, nie więcej jednak niż równowartość 50 % mniejszej spośród
wartości marginesu wypłacalności lub środków własnych zakładu ubezpieczeń.

5.  Na wniosek zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 38 ust. 1, wykonującego
działalność w dziale II załącznika do ustawy, organ nadzoru może wyrazić, w drodze
decyzji, zgodę na zaliczenie do środków własnych należności towarzystwa od jego
członków z tytułu dopłat, których może zażądać na podstawie statutu, do wysokości 50 %
dopłat należnych w roku obrotowym i do wysokości 50 % mniejszej spośród wartości
środków własnych lub marginesu wypłacalności.

6. Na wniosek zakładu ubezpieczeń na życie i na podstawie przedstawionych przez niego
dowodów organ nadzoru może wyrazić, w drodze decyzji, zgodę na zaliczenie do
środków własnych:

1)  do dnia 31 grudnia 2009 r., kwoty 50 % przyszłych zysków zakładu ubezpieczeń,
nie więcej jednak niż równowartość 25 % mniejszej spośród wartości marginesu
wypłacalności lub środków własnych zakładu ubezpieczeń, ustalonych poprzez
pomnożenie przewidywanego rocznego zysku, którym jest średnia arytmetyczna
zysków zakładu ubezpieczeń wykazanych w okresie ostatnich 5 lat działalności,
przez współczynnik, który określa pozostały średni okres ważności umów
ubezpieczenia, nieprzekraczający 6 lat, o ile przyszłe zyski nie zostały już
uwzględnione w wyliczeniu środków własnych zakładu ubezpieczeń w ramach
ukrytych rezerw;
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2) w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie stosuje metody Zillmera lub stosuje ją, lecz
nie uwzględnia przy tym kosztów akwizycji w pełnej wysokości - różnicy między
wysokością rezerwy obliczoną przez zakład ubezpieczeń i wysokością rezerwy
obliczoną przy zastosowaniu metody Zillmera z uwzględnieniem kosztów akwizycji
w pełnej wysokości; wielkość ta nie może jednak przekroczyć 3,5 % sumy różnicy
pomiędzy sumami kapitału i wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla
wszystkich umów ubezpieczenia, dla których stosowanie metody Zillmera jest
dopuszczalne; różnica zaliczana do środków własnych jest pomniejszana o
nierozliczone koszty akwizycji, wykazane w bilansie jako aktywa.

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób kalkulacji współczynnika kwoty 50 % przyszłych zysków oraz współczynnika
określającego maksymalną wysokość przyszłych zysków, które mogą być zaliczone do
środków własnych, zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w
dziale I załącznika do ustawy, uwzględniając konieczność zapewnienia spójności i
przejrzystości dokonywanych obliczeń.

8.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń
wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej uwzględniając, aby w
ubezpieczeniowej grupie kapitałowej do środków własnych nie były zaliczane
podwójnie, w sposób bezpośredni lub pośredni, te same aktywa.

[Art. 148a.
Środki własne na pokrycie kapitału gwarancyjnego stanowią aktywa, o których mowa w art.
148 ust. 3 pkt 1-6 i ust. 4 pkt 1 i 2.]

<Art. 148a.
Środki własne na pokrycie kapitału gwarancyjnego stanowią aktywa, o których mowa w
art. 148, z wyłączeniem aktywów, o których mowa w art. 148 ust. 4 pkt 3.>

Art. 150.
[1. Wydatki związane z utworzeniem administracji zakładu ubezpieczeń oraz ze

zorganizowaniem sieci jego przedstawicielstw mogą być finansowane jedynie ze środków
pochodzących z funduszu organizacyjnego zakładu ubezpieczeń gromadzonych na
wyodrębnionym rachunku bankowym.]

<1. Ze środków pochodzących z funduszu organizacyjnego zakładu ubezpieczeń
zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym mogą być finansowane
jedynie koszty związane z utworzeniem administracji zakładu ubezpieczeń oraz z
organizowaniem sieci jego przedstawicielstw.>

2. Przychody ze środków funduszu organizacyjnego zakładu ubezpieczeń, po
opodatkowaniu, zwiększają odpowiednio wartość tego funduszu.

3. Sposób tworzenia i gospodarowania funduszem organizacyjnym określa statut zakładu
ubezpieczeń.
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Art. 154.
1. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany posiadać aktywa spełniające warunki określone w

ustawie w wysokości nie niższej niż wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w
ujęciu brutto.

2. Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są ustalone w
walucie, w której są wyrażone zobowiązania z umów ubezpieczenia, z tytułu których
tworzy się odpowiednie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady ustalania waluty, w której ma zostać wypłacone odszkodowanie lub
świadczenie z umowy ubezpieczenia oraz przypadki, kiedy nie stosuje się zasady
ustalania waluty, uwzględniając w szczególności sytuację, gdy odszkodowanie lub
świadczenie określone w umowie ubezpieczenia nie jest wyrażone w żadnej walucie oraz
możliwość zaistnienia niedopasowania aktywów lub pasywów zakładu ubezpieczeń w
danej walucie.

4. Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych powinny być w
odpowiedni sposób zróżnicowane i rozproszone tak, aby nie były one związane z jednym
rodzajem aktywów lub jednym podmiotem, jak również nie były obciążone
zobowiązaniami innymi niż wynikające z umów ubezpieczenia.

5. Termin wymagalności aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych powinien być dostosowany do terminu wymagalności zobowiązań z
umów ubezpieczenia.

6. Aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych mogą być
następujące rodzaje aktywów:

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa
oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska;

2) obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub
związki jednostek samorządu terytorialnego;

3) inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu;
[4) akcje, w tym dopuszczone do publicznego obrotu;]
<4) akcje, w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, a także notowane

na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji;>
5) jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych;
6) inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu;
7) udziały;
8) listy zastawne;
9) pożyczki, w tym zabezpieczone hipotecznie lub przez instytucje finansowe, oraz

pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie;
10) nieruchomości lub ich części, z wyłączeniem nieruchomości lub ich części

wykorzystywanych na własne potrzeby;
11) środki pieniężne, w tym zgromadzone na rachunku bankowym;
12) depozyty bankowe;
13) należności od reasekuratorów;
14) udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych;
15) należności depozytowe od cedentów;
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16)  należności od ubezpieczających wynikające z zawartych umów ubezpieczenia z
wyłączeniem należności, w przypadku których od dnia ich wymagalności upłynęło
więcej niż 3 miesiące;

17)  należności od pośredników ubezpieczeniowych wynikające z zawartych umów
ubezpieczenia z wyłączeniem należności, w przypadku których od dnia ich
wymagalności upłynęło więcej niż 3 miesiące;

18) należności od budżetu państwa;
19) środki trwałe, inne niż nieruchomości, jeżeli dokonuje się od nich odpisów

amortyzacyjnych według stawek amortyzacyjnych ustalonych z zachowaniem zasady
ostrożności;

20) zarachowane czynsze i odsetki;
21)  aktywowane koszty akwizycji w zakresie zgodnym ze sposobem ustalania rezerwy

składek lub rezerwy ubezpieczeń na życie w dziale I załącznika do ustawy oraz w
zakresie zgodnym ze sposobem ustalania rezerwy składek w dziale II załącznika do
ustawy;

22) instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje
zamienne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

7. Wartość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest
ustalana z zachowaniem zasady ostrożności, po pomniejszeniu o zobowiązania
wynikające z ich uzyskania. Jeżeli zakład ubezpieczeń ustala wartość aktywów
stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sposób naruszający
zasadę ostrożności wyceny, organ nadzoru może zobowiązać zakład ubezpieczeń do
dokonywania wyceny indywidualnych aktywów po cenach sprzedaży netto.

[8.  Nie stanowią aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych krajowego
zakładu ubezpieczeń, podlegającego nadzorowi dodatkowemu, aktywa finansujące
kapitały własne zakładów ubezpieczeń należących do tej samej ubezpieczeniowej grupy
kapitałowej.

9. Organ nadzoru może, na wniosek zakładu ubezpieczeń, udzielić, w drodze decyzji,
zezwolenia na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, aktywów innych niż określone w ust. 6, pod warunkiem że są one
związane z nowymi instrumentami finansowymi. Organ nadzoru w decyzji udzielającej
zezwolenia określa warunki dopuszczalności uznawania za aktywa stanowiące pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wskazanych w zezwoleniu aktywów.]

<8. Nie stanowią aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
krajowego zakładu ubezpieczeń, podlegającego nadzorowi dodatkowemu, aktywa
finansujące kapitały własne innych zakładów ubezpieczeń lub zakładów
reasekuracji należących do tej samej ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.

9. Na wniosek zakładu ubezpieczeń organ nadzoru może udzielić, w drodze decyzji,
zezwolenia na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych aktywów innych niż określone w ust. 6. Organ nadzoru w
decyzji udzielającej zezwolenia określa warunki dopuszczalności uznania za aktywa
stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wskazanych w
zezwoleniu aktywów.>

10.  (uchylony).
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11. W przypadku, gdy ryzyko jest umiejscowione na terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej aktywa, o których mowa w ust. 6, mogą być lokowane wyłącznie na
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. Do uznania za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej, jest
wymagane zezwolenie ogólne udzielone przez ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych.

13. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może, w drodze rozporządzenia,
udzielić zezwolenia ogólnego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw
członkowskich Unii Europejskiej, uwzględniając konieczność zachowania
bezpieczeństwa i rentowności aktywów.

Art. 155.
1. Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie mogą

przekraczać:
1)  40 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w papierach wartościowych

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i jednostkach uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych;

2) 25 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w nieruchomościach oraz
inwestycjach w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, dokonujących
lokat wyłącznie w nieruchomości, a także pożyczkach zabezpieczonych hipotecznie,
z zastrzeżeniem że aktywa te nie mogą przekraczać:

a) 10% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w jednej nieruchomości
lub kilku nieruchomościach, które ze względu na swoje położenie powinny być
uznane za jedną lokatę,

b) 5 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w pożyczce zabezpieczonej
hipotecznie udzielonej temu samemu pożyczkobiorcy lub grupie
pożyczkobiorców związanych ze sobą;

3)  10 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w listach zastawnych,
udziałach, akcjach niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i innych
papierach wartościowych o stałej lub zmiennej stopie dochodu, z zastrzeżeniem, że
udział zakładu ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, które jestem emitentem tych
papierów wartościowych, nie przekracza 10 % jego kapitału podstawowego;

4) 10 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w certyfikatach
inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych;

5) 10 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w dłużnych papierach
wartościowych o stałej kwocie dochodu i pożyczkach zabezpieczonych przez
instytucje finansowe;

6) 5 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w papierach wartościowych
jednego emitenta lub grupy emitentów powiązanych albo w pożyczkach jednego
pożyczkobiorcy lub grupy pożyczkobiorców związanych ze sobą;

7) 5 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w pożyczkach, które nie są
zabezpieczone hipotecznie albo przez instytucje finansowe, przy czym aktywa te nie
mogą przekraczać 1 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w jednej
pożyczce;
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[8) łącznie 25 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w należnościach od
cedentów, reasekuratorów, ubezpieczających lub pośredników ubezpieczeniowych
oraz udziale reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych, przy czym
wartość tych należności oraz udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno-
ubezpieczeniowych niezabezpieczonych hipotecznie albo przez instytucje finansowe
nie przekroczy 5 % łącznej wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; nie są
wymagane zabezpieczenia od reasekuratorów, którzy uzyskali pozytywną opinię
organu nadzoru;]

<8) łącznie 25 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w należnościach
od cedentów, reasekuratorów, ubezpieczających lub pośredników
ubezpieczeniowych oraz udziale reasekuratorów w rezerwach techniczno-
ubezpieczeniowych, przy czym wartość tych należności oraz udziału
reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
niezabezpieczonych hipotecznie albo przez instytucje finansowe nie przekroczy
5 % łącznej wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; nie są wymagane
zabezpieczenia od reasekuratorów, którzy wykonują działalność w ramach
uzyskanego na podstawie ustawy zezwolenia organu nadzoru lub w ramach
swobody świadczenia usług albo uzyskali pozytywną opinię organu nadzoru;>

9) 5 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w środkach trwałych, z
zastrzeżeniem pkt 2;

10) 3 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w środkach pieniężnych;
11) 3 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zarachowanych czynszach i

odsetkach.
<1a. Do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 155 ust. 1, nie

wlicza się rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie, o których
mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, jeżeli ryzyko lokaty ponosi
ubezpieczający.>

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie dotyczą papierów wartościowych
emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, albo organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, pożyczek udzielanych
Skarbowi Państwa lub poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo
organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, papierów
wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego, pożyczek
udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego oraz poręczonych lub
gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, nie dotyczą zakładu ubezpieczeń, o
którym mowa w art. 38 ust. 1.

4. Z ograniczeń określonych w ust. 1 są wyłączone aktywa stanowiące pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I
grupa 3 załącznika do ustawy, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający.

5. Z ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są wyłączone należności od
ubezpieczających wynikające z dobrowolnych ubezpieczeń, o których mowa w dziale II
załącznika do ustawy, do wysokości rezerwy składek utworzonej dla tych ubezpieczeń.
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Art. 157.
(uchylony).

[Rozdział 9] <Rozdział 8>
Aktuariusz

Art. 159.
1. Do zadań aktuariusza należy:

1) ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
2) kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych, zgodnie z art. 167;
3) wyliczanie marginesu wypłacalności;
[4) sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń;]
<4) sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji;>
5) ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych.

2. Aktuariusz niezwłocznie informuje zarząd zakładu ubezpieczeń o ujawnieniu podczas
wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, faktów wskazujących na popełnienie
przestępstwa lub naruszenie przepisów prawa.

3. Aktuariusz, w terminie 30 dni od dnia poinformowania zarządu zakładu ubezpieczeń o
ujawnieniu faktów, o których mowa w ust. 2, informuje organ nadzoru o ujawnionych
faktach oraz podjętych przez zakład ubezpieczeń działaniach w związku z ujawnieniem
tych faktów.

4. Aktuariusza powołuje i odwołuje zarząd, a jeżeli aktuariusz jest członkiem zarządu -
organ właściwy w sprawie powołania lub odwołania zarządu.

5. Organ właściwy w sprawie powołania lub odwołania aktuariusza jest obowiązany
niezwłocznie poinformować organ nadzoru o powołaniu lub odwołaniu aktuariusza, nie
później niż w terminie 3 dni od dnia powołania lub odwołania.

6. Organ właściwy w sprawie powołania aktuariusza jest obowiązany powołać nowego
aktuariusza nie później niż w terminie 30 dni od dnia odwołania poprzedniego
aktuariusza.

7. W razie naruszenia przez organ właściwy w sprawie powołania lub odwołania aktuariusza
obowiązku, o którym mowa w ust. 6, organ nadzoru jest uprawniony do wskazania
aktuariusza na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
zakres informacji, które muszą być zawarte w rocznym raporcie o stanie portfela, o
którym mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając konieczność zapewnienia organowi nadzoru
pełnej informacji o stanie portfela zakładu ubezpieczeń.

Art. 166.
1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii

ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, w drodze rozporządzenia:
1) nadaje regulamin Komisji;
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2) ustala wysokość opłat egzaminacyjnych, o których mowa w art. 165 ust. 2, dla osób
składających egzaminy aktuarialne przed Komisją;

3) ustala wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji za
przeprowadzanie egzaminów oraz przypadki, gdy wynagrodzenie to nie przysługuje.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenie, o którym
mowa w ust. 1, uwzględnia sposób działania Komisji, terminy i miejsce przeprowadzania
egzaminów, kontrolę sposobu ich przeprowadzenia, terminy przyjmowania zgłoszeń i
uiszczania opłaty egzaminacyjnej oraz sposób ogłaszania powyższych danych do
publicznej wiadomości.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii
ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, określi, w drodze rozporządzenia, zakres
obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz tryb przeprowadzania tych
egzaminów, uwzględniając konieczność zapewnienia pełnego sprawdzianu wiedzy
kandydatów oraz sprawnego przeprowadzenia egzaminów.

[Rozdział 10] <Rozdział 9>
Sprawozdawczość ubezpieczeniowa zakładu ubezpieczeń

Art. 167.
1. Zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru roczne sprawozdanie finansowe,

sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, w terminie 6 miesięcy od ostatniego
dnia roku obrotowego.

2. Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie
działu I oraz działu II grupa 10 załącznika do ustawy, obok osób określonych w
odrębnych ustawach, podpisuje również aktuariusz.

3. Do sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie
ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy, w których rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe są ustalane metodami aktuarialnymi, dołącza się opinię aktuariusza o
prawidłowości wykazanych w sprawozdaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
ustalanych metodami aktuarialnymi.

[4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się raport o stanie portfela
ubezpieczeń, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 4.]

<4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się raport o stanie portfela
ubezpieczeń i reasekuracji, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 4.>

[Art. 170.
1. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje się przed upływem roku obrotowego, jednakże ten

sam podmiot nie może być wybrany na okres dłuższy niż 5 lat.
2. O wyborze biegłego rewidenta zakład ubezpieczeń zawiadamia organ nadzoru nie później

niż w terminie 7 dni od dnia wyboru.]
<Art. 170.

1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje się
przed upływem roku obrotowego, jednakże ten sam podmiot nie może być wybrany
na okres dłuższy niż 5 lat.
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2. O wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zakład
ubezpieczeń zawiadamia organ nadzoru nie później niż w terminie 7 dni od dnia
wyboru.>

Art. 171.
1. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru o zmianie osoby, której

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, w terminie 7 dni od dnia powstania tych
zmian.

[2. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru o zmianie biegłego
rewidenta badającego sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń, w terminie 7 dni od
dnia zmiany biegłego rewidenta.]

<2. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru o zmianie
podmiotu badającego sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń, w terminie 7
dni od dnia zmiany tego podmiotu.>

Art. 173.
1.  Krajowy zakład ubezpieczeń podlegający dodatkowemu nadzorowi oraz główny oddział

jest obowiązany do sporządzenia i przekazywania organowi nadzoru wraz ze
sprawozdaniem, o którym mowa w art. 169 ust. 1, rocznych sprawozdań dotyczących
transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej w szczególności w
zakresie:

1) pożyczek;
2) gwarancji oraz innych transakcji pozabilansowych;
3) środków stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności;
4) lokat;
[5) działalności reasekuracyjnej;]
<5) reasekuracji biernej oraz działalności reasekuracyjnej;>
6) porozumień co do podziału kosztów.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1,
uwzględniając wysokość i strukturę kapitału zakładowego, wysokość rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, prawidłowość polityki lokacyjnej, wysokość i pokrycie środkami
własnymi marginesu wypłacalności oraz informacje mające wpływ na sytuację finansową
zakładu ubezpieczeń.

3.  Organ nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że transakcje, o których mowa w ust. 1,
zagrażają bądź mogą zagrozić wypłacalności zakładu ubezpieczeń, może podjąć środki
określone w art. 187, art. 189 ust. 1, art. 209 i art. 212.

Art. 175.
Organ nadzoru przekazuje organom nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej
niezbędne informacje dotyczące umów koasekuracji i współpracuje z nimi w zakresie nadzoru
nad takimi umowami.
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[Rozdział 11
Łączenie się zakładów ubezpieczeń, przeniesienie umów ubezpieczenia]

<Rozdział 10
Łączenie się zakładów ubezpieczeń, przeniesienie umów ubezpieczenia, przeniesienie

umów reasekuracji>

[Art. 178.
Na zakład ubezpieczeń przejmujący lub na zakład ubezpieczeń nowo zawiązany przechodzi, z
dniem połączenia, portfel ubezpieczeń zakładu przejmowanego lub łączących się zakładów.]

<Art. 178.
Na zakład ubezpieczeń przejmujący lub na zakład ubezpieczeń nowo zawiązany
przechodzą, z dniem połączenia:

1) portfel ubezpieczeń zakładu przejmowanego lub łączących się zakładów;
2) portfel reasekuracji zakładu przejmowanego lub łączących się zakładów.>

Art. 179.
1. Łączące się zakłady ubezpieczeń uzgadniają na piśmie plan połączenia zakładów

ubezpieczeń.
2. Plan połączenia zakładów ubezpieczeń, oprócz danych określonych w Kodeksie spółek

handlowych, zawiera:
1) grupy ryzyk, w zakresie których zakład ubezpieczeń przejmujący lub nowo

zawiązany będzie wykonywać działalność;
2) imiona i nazwiska:

a) osób, które będą wchodzić w skład organów zakładu ubezpieczeń przejmującego
lub nowo zawiązanego,

b) osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
c) aktuariusza, jeżeli obowiązek wykonywania przez tę osobę przypisanych jej

czynności wynika z ustawy.
3. Do planu połączenia zakładów ubezpieczeń należy dołączyć:

1) projekty uchwał o połączeniu zakładów ubezpieczeń;
2) projekt statutu zakładu przejmującego lub zakładu ubezpieczeń nowo zawiązanego;
[3) dowód posiadania aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń przejmującego lub nowo zawiązanego oraz
dowód posiadania środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności;]

<3) dowód posiadania aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń przejmującego lub nowo
zawiązanego;>

4) sprawozdania finansowe;
[5) dowód posiadania środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności.]
<5) dowód posiadania środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności

zakładu ubezpieczeń przejmującego lub nowo zawiązanego.>



- 40 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 180.
[1. Organ nadzoru, w terminie 21 dni od dnia powiadomienia o planie połączenia zakładów

ubezpieczeń może, w drodze decyzji, złożyć sprzeciw wobec planowanego połączenia
zakładów ubezpieczeń, jeżeli z przedłożonych dokumentów wynika, że:

1) po połączeniu nowo powstały zakład ubezpieczeń nie będzie dysponować środkami
własnymi w wysokości wymaganego marginesu wypłacalności lub zakład
ubezpieczeń nie będzie posiadał aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, oraz

2) interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia nie zostały należycie zabezpieczone.]

<1. Organ nadzoru, w terminie 21 dni od dnia powiadomienia o planie połączenia
zakładów ubezpieczeń, może, w drodze decyzji, złożyć sprzeciw wobec planowanego
połączenia zakładów ubezpieczeń, jeżeli z przedłożonych dokumentów wynika, że po
połączeniu nowo powstały zakład ubezpieczeń nie będzie dysponować środkami
własnymi w wysokości wymaganego marginesu wypłacalności lub zakład
ubezpieczeń nie będzie posiadał aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, oraz

1) interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia nie zostały należycie zabezpieczone lub

2) interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji nie zostały należycie
zabezpieczone.>

2. Sprzeciw, złożony przez organ nadzoru, powoduje bezskuteczność planu połączenia
zakładów ubezpieczeń.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż w terminie 14 dni od
ogłoszenia planu połączenia zakładów ubezpieczeń, przez jeden z łączących się zakładów
ubezpieczeń.

Art. 186.
1. Wraz z przeniesieniem portfela ubezpieczeń następuje przeniesienie aktywów zakładu

ubezpieczeń przekazującego do zakładu ubezpieczeń przyjmującego, w wysokości
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalonej dla przenoszonego portfela ubezpieczeń.

2. W przypadku uzasadnionym ochroną interesów ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, organ nadzoru może, na wniosek
zainteresowanego zakładu ubezpieczeń, określić wartość aktywów przenoszonych wraz z
portfelem ubezpieczeń lub wyrazić zgodę na przeniesienie portfela ubezpieczeń bez
przekazania środków finansowych.

<Art. 186a.
1. Zakład ubezpieczeń może zawrzeć z innym zakładem ubezpieczeń lub zakładem

reasekuracji umowę o przeniesienie całości lub części umów reasekuracji, zwaną
dalej „przeniesieniem portfela reasekuracji”.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez organ nadzoru.
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Art. 186b.
1. Przeniesienie portfela reasekuracji może nastąpić pod warunkiem, że zakład

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji przejmujący portfel reasekuracji i zakład
ubezpieczeń przekazujący portfel reasekuracji, po wykonaniu umowy będą
posiadać środki własne w wysokości co najmniej marginesu wypłacalności oraz będą
posiadać aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

2. Organ nadzoru może zwolnić zakład ubezpieczeń przekazujący lub zakład
ubezpieczeń przejmujący, lub zakład reasekuracji przejmujący portfel reasekuracji
od warunku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli umowa ma na celu ochronę interesów
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia podlegających reasekuracji, w sytuacji zagrożenia wypłacalności
zakładu ubezpieczeń przekazującego portfel reasekuracji.

Art. 186c.
1. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia portfela reasekuracji składają wspólnie

zainteresowane zakłady ubezpieczeń albo zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji.
2. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia portfela reasekuracji zawiera:

1) nazwy i siedziby zakładu ubezpieczeń przekazującego i zakładu ubezpieczeń lub
zakładu reasekuracji przejmującego portfel reasekuracji;

2) wykaz przenoszonych umów reasekuracji;
3) wykaz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalonych dla przenoszonych

umów reasekuracji;
4) wykaz aktywów przenoszonych wraz z umowami reasekuracji.

3. Do wniosku o zatwierdzenie przeniesienia portfela reasekuracji należy dołączyć:
1) umowę o przeniesienie portfela reasekuracji;
2) dowód posiadania środków własnych w wysokości marginesu wypłacalności

zakładu ubezpieczeń przekazującego i zakładu ubezpieczeń lub zakładu
reasekuracji przejmującego portfel reasekuracji, lub wniosek o zwolnienie od
warunku określonego w art. 186b ust. 1;

3) dowód posiadania aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych przez zakład ubezpieczeń przekazujący oraz zakład
ubezpieczeń lub zakład reasekuracji przejmujący portfel reasekuracji, lub
wniosek o zwolnienie od warunku określonego w art. 186b ust. 1.

Art. 186d.
Organ nadzoru zatwierdza, w drodze decyzji, przeniesienie portfela reasekuracji, jeżeli
są spełnione następujące warunki:

1) został złożony wniosek spełniający warunki określone w art. 186c;
2) zakład ubezpieczeń przekazujący oraz zakład ubezpieczeń lub zakład

reasekuracji przejmujący portfel reasekuracji spełniają warunki określone w
art. 186b;

3) interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji są należycie zabezpieczone.

186e.
1. Wraz z przeniesieniem portfela reasekuracji następuje przeniesienie aktywów

zakładu ubezpieczeń przekazującego do zakładu ubezpieczeń przejmującego lub
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zakładu reasekuracji przejmującego, w wysokości rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, ustalonej dla przenoszonego portfela reasekuracji.

2. W przypadku uzasadnionym ochroną interesów ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji
organ nadzoru może, na wniosek zainteresowanego zakładu ubezpieczeń, określić
wartość aktywów przenoszonych wraz z portfelem reasekuracji lub wyrazić zgodę
na przeniesienie portfela reasekuracji bez przekazania środków finansowych.>

[Rozdział 12] <Rozdział 11>
Postępowanie naprawcze i likwidacja zakładów ubezpieczeń

Art. 189.
1. Organ nadzoru może ustanowić, w drodze decyzji, zarząd komisaryczny w celu

doprowadzenia do prawidłowych stosunków finansowych w przypadku, gdy zakład
ubezpieczeń:

1) nie przedłoży krótkoterminowego planu wypłacalności lub organ nadzoru odmówi
jego zatwierdzenia lub

2) nie zrealizuje w terminie krótkoterminowego planu wypłacalności, lub
3) w każdym innym przypadku zagrożenia wypłacalności zakładu ubezpieczeń.

2. Organ nadzoru może ustanowić zarząd komisaryczny w przypadku zaistnienia w
zakładzie ubezpieczeń sytuacji niemożności wykonywania przez organy tego zakładu
ubezpieczeń powierzonych im zadań, co może w istotny sposób zagrozić interesom
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia, a także gdy organy zakładu ubezpieczeń wykonują powierzone im zadania
z rażącym naruszeniem interesów zakładu ubezpieczeń, ubezpieczających,
ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia w szczególności
przez doprowadzanie do sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie
wypłacać należnych świadczeń.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest natychmiast wykonalna.
4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skargę do sądu administracyjnego na

decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego może wnieść rada nadzorcza zakładu
ubezpieczeń.

5. Ustanowienie zarządu komisarycznego podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru
Sądowego. Zgłoszenia dokonuje zarząd komisaryczny w dniu jego ustanowienia.

6. Ustanowienie zarządu komisarycznego nie wpływa na prawa i obowiązki zakładu
ubezpieczeń, z wyjątkiem zmian określonych w ustawie.

7. Z dniem ustanowienia zarządu komisarycznego:
[1) zostaje odwołany zarząd zakładu ubezpieczeń;]
<1) wygasają mandaty członków zarządu zakładu ubezpieczeń;>
2) ustanowione prokury i pełnomocnictwa wygasają;
3) prawa i obowiązki innych organów zakładu ubezpieczeń ulegają zawieszeniu na

okres zarządu komisarycznego, z zastrzeżeniem ust. 4.
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8. Zarząd komisaryczny ma prawo podejmowania decyzji we wszelkich sprawach
zastrzeżonych w przepisach prawa i statucie do właściwości zarządu, rady nadzorczej i
walnego zgromadzenia zakładu ubezpieczeń.

9. Organ nadzoru wydaje decyzję o odwołaniu zarządu komisarycznego w każdym
przypadku, w którym przestały istnieć przesłanki ustanowienia zarządu komisarycznego
albo została zarządzona likwidacja przymusowa albo zakład ubezpieczeń został
postawiony w stan upadłości.

10. Zarząd komisaryczny w porozumieniu z organem nadzoru podejmuje wszelkie niezbędne
czynności w celu zabezpieczenia interesów ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

11. Organ nadzoru w decyzji o ustanowieniu zarządu komisarycznego określa dzień
ustanowienia zarządu komisarycznego i okres, na jaki jest ustanowiony zarząd
komisaryczny, a także wskazuje, czy okres ten może być przedłużany.

12. Organ nadzoru po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, w formie pisemnej określa
liczbę członków i skład zarządu komisarycznego, a także szczegółowe zadania, sposób
wykonywania zadań, zasady reprezentacji oraz wynagrodzenie zarządu komisarycznego.

13. Wynagrodzenie członków zarządu komisarycznego nie może być wyższe niż
wynagrodzenie członków dotychczasowego zarządu zakładu ubezpieczeń. Koszty
zarządu komisarycznego obciążają zakład ubezpieczeń.

14. Członkowie zarządu komisarycznego otrzymują w razie potrzeby urlop bezpłatny w
macierzystym zakładzie pracy na czas pełnienia tej funkcji. Okres bezpłatnego urlopu
zalicza się do okresów pracy oraz innych okresów, od których zależy nabycie uprawnień
pracowniczych.

[15. Decyzja o ustanowieniu zarządu komisarycznego jest wykonalna z dniem wskazanym w
decyzji.]

Art. 191.
W przypadku otwarcia likwidacji:

1) zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów ubezpieczenia;
2) umowy już zawarte nie mogą być przedłużane i nie przedłużają się;
3) sumy ubezpieczeń zawartych umów ubezpieczenia nie mogą być podwyższane.
<4) zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów reasekuracji czynnej i umów

retrocesji czynnej;
5) umowy reasekuracji czynnej i umowy retrocesji czynnej już zawarte nie mogą

być przedłużane i nie przedłużają się;
6) zakład ubezpieczeń nie może przyjmować nowych cesji w ramach zawartych

umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji czynnej;
7) zakład ubezpieczeń nie może zwiększać odpowiedzialności w ramach zawartych

umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji czynnej.>

Art. 196.
Informacja o likwidacji zakładu ubezpieczeń podlega wpisowi do właściwych rejestrów
państw członkowskich Unii Europejskiej, w których zakład ubezpieczeń wykonuje
działalność, zgodnie z przepisami [rozdziału 7] <rozdziału 6>.
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[Art. 199.
1. W przypadku likwidacji zakładu ubezpieczeń aktywa stanowiące pokrycie rezerw

techniczno-ubezpieczeniowych tworzą osobną masę przeznaczoną na zaspokojenie
roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia.

2. Inne zobowiązania zakładu ubezpieczeń mogą być pokryte z aktywów stanowiących
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyłącznie po zaspokojeniu wszystkich
roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia.]

<Art. 199.
1. W przypadku likwidacji zakładu ubezpieczeń aktywa stanowiące pokrycie rezerw

techniczno-ubezpieczeniowych tworzą osobną masę przeznaczoną na zaspokojenie
roszczeń z tytułu:

1) umów ubezpieczenia;
2) umów reasekuracji.

2. Inne zobowiązania zakładu ubezpieczeń mogą być pokryte z aktywów stanowiących
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyłącznie po zaspokojeniu
wszystkich roszczeń z tytułu umów, o których mowa w ust. 1.>

Art. 201.
W przypadku likwidacji zakładu ubezpieczeń zobowiązania wynikające z umów koasekuracji
zawartych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej będą zaspokajane w ten
sam sposób, jak zobowiązania wynikające z innych umów ubezpieczenia zawartych przez ten
zakład ubezpieczeń.

[Rozdział 13] <Rozdział 12>
Zasady sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego

Art. 214a.
1. Organ nadzoru może zwrócić się do Komisji Europejskiej z propozycją negocjacji

porozumień z państwami niebędącymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
dotyczącymi wykonywania nadzoru dodatkowego nad:

1) zakładami ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej, posiadającymi
podmioty partycypujące, których siedziby znajdują się w państwie niebędącym
państwem członkowskim Unii Europejskiej;

2) zakładami ubezpieczeń z państw niebędących państwami członkowskimi Unii
Europejskiej, posiadającymi podmioty partycypujące, które mają siedzibę w
państwie członkowskim Unii Europejskiej.

2. Propozycja negocjacji porozumień, o której mowa w ust. 1, powinna mieć na celu
zapewnienie:

1) organom nadzoru z państw członkowskich Unii Europejskiej informacji niezbędnych
do wykonywania dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, z siedzibą na
terytorium Unii Europejskiej, które posiadają podmioty zależne lub podmioty
partycypujące w podmiotach mających siedzibę w państwach niebędących
państwami członkowskimi Unii Europejskiej;
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2) organom nadzoru z państw niebędących państwami członkowskimi Unii
Europejskiej informacji niezbędnych do wykonywania dodatkowego nadzoru nad
zakładami ubezpieczeń, z siedzibą na terytorium tych państw, które posiadają
podmioty zależne lub podmioty partycypujące w podmiotach mających siedzibę w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. Podmiot partycypujący jest to podmiot dominujący lub inny podmiot, który posiada
znaczący udział kapitałowy, lub podmiot powiązany z podmiotem, w taki sposób, że
może on podjąć inne działania, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy - Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi.

[Rozdział 14] <Rozdział 13>
Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy

Art. 216.
1. Polska Izba Ubezpieczeń, zwana dalej "Izbą", jest organizacją ubezpieczeniowego

samorządu gospodarczego, reprezentującą zakłady ubezpieczeń, o których mowa w art.
215, i które z mocy ustawy są członkami Izby, działającej na rzecz rozwiązywania
problemów rynku ubezpieczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

<1a. Izba reprezentuje również zakłady reasekuracji, o których mowa w art. 217a.>
2. Izba posiada osobowość prawną.

Art. 217.
1. Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład

ubezpieczeń, o którym mowa w art. 215, działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji dobrowolnej lub z
chwilą, gdy decyzja o likwidacji przymusowej stała się prawomocna.

<217a.
Członkami Izby, na zasadzie dobrowolności, mogą być zakłady reasekuracji.>

Art. 223.
1. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów,

dochodów z majątku Izby oraz dochodów z działalności gospodarczej, o której mowa w
art. 222.

2. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji zadań Izby i nie może być
przeznaczony do podziału między jej członków.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość składki członkowskiej płaconej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Izby,
uwzględniając zadania Izby określone w ustawie.

4. Sposób opłacania i egzekwowania składki oraz ustalania wysokości odsetek za
nieterminowe jej opłacanie określa statut Izby.
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<Dział III
Działalność reasekuracyjna wykonywana przez zakłady reasekuracji

Rozdział 1
Zasady wykonywania działalności reasekuracyjnej

Art. 223a.
Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1, art. 7, art. 11,
art. 27 ust. 1–2 i ust. 3b–10, art. 28 oraz art. 30, z tym że użyte w art. 27 ust. 1 określenie
„towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych” oznacza „towarzystwo reasekuracji
wzajemnej”.

Art. 223b.
1. Zakład reasekuracji może wykonywać działalność reasekuracyjną wyłącznie w

formie spółki akcyjnej albo towarzystwa reasekuracji wzajemnej, z zastrzeżeniem
ust. 2.

2. Zakład reasekuracji może wykonywać działalność reasekuracyjną również w formie
spółki europejskiej określonej w rozporządzeniu Rady nr 2157/2001/WE z dnia 8
października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294
z 10.11.2001).

Art. 223c.
1. Zakład reasekuracji wykonujący działalność w formie spółki akcyjnej ma obowiązek

i wyłączne prawo używania w nazwie lub firmie wyrazów „towarzystwo
reasekuracji”, „towarzystwo reasekuracyjne” lub „zakład reasekuracji”.
Dopuszczalne jest używanie w obrocie odpowiednio skrótów „TR” lub „ZR”.

2. Zakład reasekuracji wykonujący działalność w formie towarzystwa reasekuracji
wzajemnej ma obowiązek i wyłączne prawo używania w nazwie wyrazów
„towarzystwo reasekuracji wzajemnej”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie
skrótu „TRW”.

Art. 223d.
1. Składkę reasekuracyjną ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić

wykonanie wszystkich zobowiązań z tytułu zawartych umów reasekuracji i pokrycie
kosztów wykonywania działalności reasekuracyjnej przez zakład reasekuracji.

2. Zakład reasekuracji jest zobowiązany gromadzić odpowiednie dane statystyczne w
celu ustalania na ich podstawie składek reasekuracyjnych i rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych.

Art. 223e.
Członkiem organu zarządzającego zakładu reasekuracji nie może być osoba będąca
jednocześnie członkiem organu zarządzającego:

1) narodowego funduszu inwestycyjnego lub firmy zarządzającej majątkiem
narodowego funduszu inwestycyjnego;

2) towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
3) podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub inną działalność w
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zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi w rozumieniu tej
ustawy;

4) powszechnego towarzystwa emerytalnego;
5) banku;
6) zakładu ubezpieczeń.

Rozdział 2
Zakład reasekuracji wykonujący działalność w formie spółki akcyjnej

Art. 223f.
Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33
ust. 2–4, art. 34, art. 35 ust. 1–2b i ust. 5–10, art. 37 ust. 2 i 3 oraz art. 37c.

Art. 223g.
Zmiany w statucie wymagają, przed zarejestrowaniem, zatwierdzenia przez organ
nadzoru w zakresie:

1) zmiany siedziby lub firmy;
2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
3) zmiany zakresu działalności, o którym mowa w art. 223y;
4) zmiany dotyczącej uprzywilejowania akcji lub uprawnień przyznanych

akcjonariuszom osobiście;
5) tworzenia w ciężar kosztów funduszy rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i

innych rezerw;
6) zmiany zasad reprezentacji spółki;
7) zmian w gospodarowaniu majątkiem i aktywami zakładu reasekuracji, w tym w

zakresie określenia kompetencji organów zakładu reasekuracji;
8) zmian w funduszu organizacyjnym.

Art. 223h.
Kapitał zakładowy krajowego zakładu reasekuracji nie może być niższy niż wysokość
minimalnego kapitału gwarancyjnego wymaganego dla rodzajów reasekuracji, w
zakresie działalności krajowego zakładu reasekuracji, o którym mowa w art. 223y.

Art. 223i.
1. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia

zawiadomienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lub 2, zgłosić sprzeciw co do nabycia
albo objęcia akcji lub praw z akcji, albo co do podjęcia innych działań
powodujących, że krajowy zakład reasekuracji stanie się podmiotem zależnym
podmiotu składającego zawiadomienie. W przypadku gdy organ nadzoru nie
zgłasza sprzeciwu, może, w drodze decyzji, ustalić maksymalny termin nabycia albo
objęcia akcji lub praw z akcji, albo podjęcia innych działań powodujących, że
krajowy zakład reasekuracji stanie się podmiotem zależnym podmiotu składającego
zawiadomienie.

2. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lub 2, jest
zobowiązany przedstawić wraz z zawiadomieniem dowody, w tym przekazać
dokumenty wskazujące, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia przez organ
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nadzoru sprzeciwu zgodnie z ust. 3. Termin 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 1,
biegnie od dnia złożenia zawiadomienia wraz z przedstawieniem dowodów, w tym
przekazaniem dokumentów, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, i innych
informacji wymaganych przepisami ustawy, a w przypadku gdy przepisy wymagają
wystąpienia przez organ nadzoru o informacje do właściwego organu nadzoru
państwa członkowskiego Unii Europejskiej – od dnia przekazania informacji przez
właściwy organ nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. Organ nadzoru może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nabywający
albo obejmujący akcje, albo podejmujący inne działania, na skutek których krajowy
zakład reasekuracji stanie się podmiotem zależnym tego podmiotu, nie wykaże, że:

1) daje rękojmię prowadzenia spraw krajowego zakładu reasekuracji w sposób
należyty;

2) w okresie od dnia zawiadomienia organu nadzoru o zamiarze, o którym mowa w
art. 35 ust. 1 lub 2, do dnia nabycia włącznie, środki przeznaczone na nabycie
albo objęcie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu reasekuracji lub na
podjęcie innych działań powodujących, że krajowy zakład reasekuracji stanie
się podmiotem zależnym, nie pochodzą z kredytu lub pożyczki albo nie są w
inny sposób obciążone;

3) wpłaty na akcje lub na podjęcie innych działań powodujących, że krajowy
zakład reasekuracji stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł.

Art. 223j.
1. Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji

krajowego zakładu reasekuracji, ma obowiązek każdorazowo powiadomić o
zamiarze zbycia organ nadzoru, jeżeli w wyniku zbycia:

1) jego udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale
zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10 %, 20 %, 33 %, 50 %;

2) zakład reasekuracji przestałby być jego jednostką zależną.
2. Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu reasekuracji

przez podmiot zależny uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot
dominujący.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy podmiotem dominującym jest Skarb Państwa.
4. Przepisy ust. 1–3 nie naruszają przepisów ustawy o ofercie publicznej oraz

przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
5. Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu reasekuracji, w

trybie ust. 1–3, jest obowiązany poinformować o zbyciu krajowy zakład
reasekuracji, którego zbycie dotyczy.

Art. 223k.
Zakład reasekuracji ma obowiązek po uzyskaniu informacji zawiadomić organ nadzoru
o każdym:

1) nabyciu albo objęciu akcji lub praw z akcji przez akcjonariusza, jeżeli powoduje
to powstanie sytuacji, o której mowa w art. 35 ust. 1 i 2;

2) zbyciu akcji lub praw z akcji przez akcjonariusza, jeżeli powoduje to powstanie
sytuacji, o której mowa w art. 223j ust. 1.



- 49 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 223l.
1. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, zawiesić wykonywanie prawa głosu z akcji,

w przypadku gdy wpływ wywierany przez akcjonariusza zakładu reasekuracji może
zagrozić lub zagraża interesom zakładu reasekuracji, cedentów, ubezpieczających,
ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
podlegających reasekuracji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.
3. Uchwała walnego zgromadzenia jest nieważna, jeżeli przy jej podejmowaniu

wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których organ nadzoru wydał
decyzję, o której mowa w ust. 1, chyba że uchwała spełnia wymogi co do większości
głosów oraz liczby głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych.

4. Na wniosek akcjonariusza organ nadzoru uchyla decyzję wydaną na podstawie ust.
1, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.

Art. 223m.
1. W przypadku naruszeń prawa lub innych nieprawidłowości zagrażających

wypłacalności zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy
kapitałowej, w tym na wniosek organu nadzoru państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, w którym siedzibę ma zakład reasekuracji, organ nadzoru może
podjąć w stosunku do dominującego podmiotu ubezpieczeniowego z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środki określone w art. 209 lub art. 212 ust. 1
pkt 1 i 2, przy czym górna granica wysokości kary pieniężnej nakładanej na
dominujący podmiot ubezpieczeniowy nie może przekroczyć 10 000 000 zł.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ nadzoru może, w drodze decyzji,
zakazać wykonywania praw głosu z akcji lub udziałów posiadanych w zakładzie
reasekuracji przez dominujący podmiot ubezpieczeniowy.

Rozdział 3
Towarzystwo reasekuracji wzajemnej

Art. 223n.
Do towarzystw reasekuracji wzajemnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 39, art. 40
ust. 1 i 2, art. 42, art. 45 ust. 1, 2 i 4, art. 46 ust. 2 oraz art. 48–91.

Art. 223o.
Zakład reasekuracji, który przyjmuje ryzyko cedowane przez swoich członków na
zasadzie wzajemności, jest towarzystwem reasekuracji wzajemnej.

Art. 223p.
Zmiany w statucie towarzystwa reasekuracji wzajemnej wymagają przed
zarejestrowaniem zatwierdzenia przez organ nadzoru w zakresie:

1) zmiany siedziby lub nazwy;
2) obniżenia kapitału zakładowego;
3) zmiany zakresu działalności, o którym mowa w art. 223y;
4) tworzenia w ciężar kosztów funduszy rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i

innych rezerw;
5) zmiany zasad reprezentacji towarzystwa;
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6) zmian w gospodarowaniu majątkiem i aktywami towarzystwa, w tym w zakresie
określenia kompetencji organów towarzystwa oraz spłat z tytułu zobowiązań
wobec członków towarzystwa;

7) zmian w funduszu organizacyjnym.
Art. 223q.

Statut towarzystwa reasekuracji wzajemnej określa w szczególności:
1) nazwę i siedzibę towarzystwa;
2) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej;
3) zakres działalności reasekuracyjnej, o którym mowa w art. 223y;
4) wysokość kapitału zakładowego;
5) zasady wykorzystania nadwyżki bilansowej oraz sposób pokrycia strat;
6) zasady umarzania udziałów;
7) zasady uzyskania i utraty członkostwa oraz rodzaje członkostwa;
8) sposób rozwiązania towarzystwa;
9) zasady dokonywania ogłoszeń towarzystwa, w tym oznaczenie pisma do

ogłoszeń.
Art. 223r.

Jeżeli statut towarzystwa reasekuracji wzajemnej nie stanowi inaczej, uzyskanie
członkostwa musi być związane z zawarciem umowy reasekuracji, a jego utrata – z
wygaśnięciem stosunku reasekuracji.

Art. 223s.
Kapitał zakładowy towarzystwa reasekuracji wzajemnej nie może być niższy niż
wysokość minimalnego kapitału gwarancyjnego wymaganego dla rodzajów
reasekuracji, w zakresie działalności krajowego zakładu reasekuracji, o którym mowa w
art. 223y.

Art. 223t.
Do nabywania i zbywania udziałów towarzystwa reasekuracji wzajemnej stosuje się
odpowiednio przepisy art. 35 ust. 1–2b i ust. 5–10 oraz art. 223i–223k.

Rozdział 4
Warunki wykonywania działalności reasekuracyjnej przez krajowe

zakłady reasekuracji

Art. 223u.
Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 92 ust. 3 pkt 1, 3–20 i 23
oraz ust. 4–5, art. 93a, art. 98 ust. 1, art. 100 ust. 1, art. 101 ust. 5–8, art. 102 pkt 4–7, z
tym że użyte w art. 98 ust. 1 pkt 4 określenie „interesy ubezpieczających,
ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia” oznacza
„interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia podlegających reasekuracji”.
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Art. 223w.
1. Zezwolenie na wykonywanie działalności reasekuracyjnej dla krajowego zakładu

reasekuracji wydaje, w drodze decyzji, po rozpatrzeniu wniosku założycieli zakładu
reasekuracji, organ nadzoru.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) określenie nazwy lub firmy, siedziby i adresu oraz zakresu działalności

krajowego zakładu reasekuracji, o którym mowa w art. 223y;
2) określenie wysokości kapitału zakładowego;
3) wskazanie założycieli krajowego zakładu reasekuracji;
4) wskazanie formy prawnej, w jakiej ma być wykonywana działalność;
5) określenie wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie

administracji krajowego zakładu reasekuracji;
6) wskazanie imion i nazwisk osób przewidzianych na członków zarządu i rady

nadzorczej;
7) wskazanie imienia i nazwiska aktuariusza oraz osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Art. 223x.

1. Plan działalności, o którym mowa w art. 92 ust. 3 pkt 9, określa dane i warunki,
jakie ze względu na rodzaj i rozmiar prowadzonej reasekuracji są niezbędne do
zapewnienia zdolności krajowego zakładu reasekuracji do wykonywania
zobowiązań. Plan działalności zawiera w szczególności:

1) określenie rodzajów ryzyka, które krajowy zakład reasekuracji zamierza
przyjmować;

2) określenie rodzajów umów reasekuracji, które zakład reasekuracji zamierza
zawierać z cedentami;

3) program retrocesji określający formę i zakres retrocesji oraz
retrocesjonariuszy;

4) określenie źródeł finansowania środków w wysokości minimalnego kapitału
gwarancyjnego i marginesu wypłacalności;

5) oszacowanie kosztów utworzenia administracji krajowego zakładu reasekuracji
i organizacji działalności z określeniem źródeł finansowania tych kosztów;

6) określenie organizacji działalności reasekuracyjnej, w tym:
a) struktury organizacyjnej krajowego zakładu reasekuracji,
b) zasad akceptacji ryzyka,
c) sposobu ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
d) przyjętych zasad rachunkowości, w szczególności zasad rozliczania kosztów,
e) systemu zarządzania aktywami,
f) systemu kontroli wewnętrznej.

2. Do planu działalności, o którym mowa w art. 92 ust. 3 pkt 9, dołącza się rachunek
symulacyjny pierwszych 3 lat obrotowych działalności, obejmujący:

1) oszacowanie kosztów działalności reasekuracyjnej, w tym kosztów
administracyjnych oraz prowizji;

2) oszacowanie składki i świadczeń;
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3) oszacowanie i wskazanie źródeł finansowania środków niezbędnych do pokrycia
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i środków własnych w wysokości
marginesu wypłacalności;

4) projekt:
a) bilansu,
b) ogólnego rachunku zysków i strat,
c) zbiorczego technicznego rachunku ubezpieczeń; w przypadku, gdy krajowy

zakład reasekuracji składa wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie
działalności reasekuracyjnej w zakresie, o którym mowa w art. 223y pkt 3,
zbiorczy techniczny rachunek ubezpieczeń sporządza się oddzielnie dla
każdego rodzaju reasekuracji,

d) wyliczenia środków własnych oraz marginesu wypłacalności i kapitału
gwarancyjnego;

5) uzasadnienie oszacowanych wartości, o których mowa w pkt 1–3.
Art. 223y.

Zezwolenie na wykonywanie działalności reasekuracyjnej jest wydawane, zgodnie z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności reasekuracyjnej, w
zakresie reasekuracji:

1) ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy;
2) pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, o których

mowa w dziale II załącznika do ustawy;
3) ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1 i 2.

Art. 223z.
W zezwoleniu, o którym mowa w art. 223w ust. 1, określa się:

1) nazwę lub firmę, siedzibę i adres, zakres działalności krajowego zakładu
reasekuracji, o którym mowa w art. 223y;

2) wysokość kapitału zakładowego;
3) założycieli krajowego zakładu reasekuracji;
4) formę organizacyjną działalności krajowego zakładu reasekuracji;
5) imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków pierwszego zarządu.

Art. 223za.
1. Zmiana zakresu działalności krajowego zakładu reasekuracji, o którym mowa w

art. 223y, wymaga zezwolenia organu nadzoru.
2. Zezwolenie jest wydawane na wniosek krajowego zakładu reasekuracji.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje, o których mowa w

art. 223w ust. 2 pkt 1.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się plan działalności, o którym mowa

w art. 92 ust. 3 pkt 9, oraz odpowiednio inne dokumenty, o których mowa w art. 92
ust. 3.

Art. 223zb.
Zezwolenie na wykonywanie działalności reasekuracyjnej nie może być wydane, jeżeli:

1) bliskie powiązania między zakładem reasekuracji i inną osobą fizyczną lub
prawną lub
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2) przepisy obowiązujące w państwie trzecim, a także trudności w stosowaniu tych
przepisów mające zastosowanie do osoby fizycznej lub prawnej, z którą zakład
reasekuracji posiada bliskie powiązania

– stanowiłyby dla organu nadzoru przeszkodę w sprawowaniu nadzoru, o którym mowa
w rozdziale 11.

Art. 223zc.
W przypadkach, o których mowa w art. 35, przepisy art. 98 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 oraz art.
223zb stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy albo udziałowców zakładu reasekuracji
przy wtórnym nabyciu akcji albo udziałów.

Art. 223zd.
1. Za dzień rozpoczęcia wykonywania działalności reasekuracyjnej uważa się dzień

zawarcia pierwszej umowy reasekuracji.
2. Krajowy zakład reasekuracji jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru o

zaprzestaniu wykonywania działalności reasekuracyjnej lub zawierania umów
reasekuracji w danym rodzaju reasekuracji w terminie 7 dni.

Art. 223ze.
1. Organ nadzoru może cofnąć krajowemu zakładowi reasekuracji, w drodze decyzji,

zezwolenie na wykonywanie działalności reasekuracyjnej, jeżeli:
1) przestał spełniać warunki wymagane do uzyskania zezwolenia lub
2) wykonuje działalność z naruszeniem prawa, statutu, planu działalności lub nie

zapewnia zdolności do wykonywania zobowiązań, lub
3) nie zrealizuje w terminie planu przywrócenia prawidłowych stosunków

finansowych albo krótkoterminowego planu wypłacalności, lub
4) zaprzestanie wykonywania działalności reasekuracyjnej przez okres dłuższy niż

6 miesięcy, lub
5) złoży wniosek o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności

reasekuracyjnej, lub
6) nie rozpoczął wykonywania działalności reasekuracyjnej w terminie, o którym

mowa w art. 100 ust. 1, lub
7) zaistniały, w stosunku odpowiednio do akcjonariuszy albo udziałowców zakładu

reasekuracji, przesłanki określone w art. 98 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 223zb.
2. W przypadku, gdy krajowy zakład reasekuracji uzyskał zezwolenie na wykonywanie

działalności reasekuracyjnej w zakresie, o którym mowa w art. 223y pkt 3, organ
nadzoru może cofnąć to zezwolenie w pełnym zakresie albo w zakresie jednego z
rodzajów reasekuracji.

3. W przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności reasekuracyjnej w
pełnym zakresie albo w zakresie jednego z rodzajów reasekuracji, organ nadzoru
może ograniczyć albo zakazać krajowemu zakładowi reasekuracji swobodnego
rozporządzania jego aktywami oraz zaciągania zobowiązań lub przekazać zarząd
majątkiem zakładu reasekuracji wyznaczonej osobie.

4. Organ nadzoru w decyzji o przekazaniu zarządu majątkiem, o której mowa w ust. 3,
określa:

1) osobę, której przekazuje się zarząd majątkiem krajowego zakładu reasekuracji;
2) okres, na który jest ustanawiany zarząd majątkiem;
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3) szczegółowe zadania zarządu majątkiem;
4) sposób wykonywania zadań zarządu majątkiem;
5) wysokość wynagrodzenia za zarząd majątkiem.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 3, jest natychmiast wykonalna.
6. Organ nadzoru przesyła do właściwego sądu rejestrowego odpis ostatecznej decyzji,

o której mowa w ust. 1 i 2.

Rozdział 5
Wykonywanie działalności reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez zagraniczne zakłady reasekuracji mające siedzibę w państwach niebędących

państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Art. 223zf.
Do głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio
przepisy art. 103, art. 105 ust. 2, 3, 4 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 5 i 6, art. 106 ust. 1–3 i ust. 4b–
10, art. 107 ust. 3 pkt 1, 3, 5, 6, 8 i 11–16 oraz ust. 4, art. 110–113, art. 114 ust. 1, art.
115, art. 117, art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122, art. 123 ust. 1, ust. 2 pkt 4–7 i ust. 3, art.
124–126, z tym że użyte w:

1) art. 113 ust. 1 i 5 oraz art. 115 określenie „umowy ubezpieczenia” oznacza
„umowy reasekuracji”;

2) art. 122 ust. 1 pkt 2 określenie „świadczeń ubezpieczeniowych” oznacza
„świadczenia z tytułu zawartych umów reasekuracji”.

Art. 223zg.
1. Zagraniczny zakład reasekuracji mający siedzibę w państwie niebędącym państwem

członkowskim Unii Europejskiej może podejmować i wykonywać działalność
reasekuracyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) przez główny oddział;
2) bezpośrednio z terytorium państwa, w którym ma swoją siedzibę, jeżeli z

państwem tym została zawarta umowa, o której mowa w art. 50 dyrektywy
2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w
sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG,
92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (Dz. Urz. WE L 323 z
9.12.2005, str. 1).

2. Podjęcie działalności reasekuracyjnej przez główny oddział wymaga zezwolenia
organu nadzoru.

Art. 223zh.
1. Na wniosek zagranicznego zakładu reasekuracji organ nadzoru wydaje, w drodze

decyzji, zezwolenie na wykonywanie działalności reasekuracyjnej przez główny
oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu reasekuracji oraz nazwę państwa, w

którym znajduje się jego siedziba;
2) siedzibę oraz zakres działalności, o którym mowa w art. 223zi ust. 1, głównego

oddziału;
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3) imiona i nazwiska osób przewidzianych na dyrektora głównego oddziału, jego
zastępców, aktuariusza, osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się również:
1) plan działalności spełniający warunki, o których mowa w art. 223x, dotyczący

prowadzenia głównego oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
obejmujący okres pierwszych 3 lat obrotowych działalności;

2) sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat działalności zagranicznego
zakładu reasekuracji;

3) informacje o wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na
utworzenie administracji głównego oddziału;

4) wskazanie źródeł środków finansowych niezbędnych do pokrycia ryzyka,
marginesu wypłacalności i kapitału gwarancyjnego.

Art. 223zi.
1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 223zh ust. 1, jest wydawane na wykonywanie

działalności reasekuracyjnej w zakresie reasekuracji:
1) ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy;
2) pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, o których

mowa w dziale II załącznika do ustawy;
3) ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Zezwolenie może być wydane, jeżeli w państwie, w którym znajduje się siedziba
zagranicznego zakładu reasekuracji, zakład ten posiada odpowiednie zezwolenie na
wykonywanie działalności reasekuracyjnej we wnioskowanym zakresie i działa w
formie odpowiadającej spółce akcyjnej albo towarzystwu reasekuracji wzajemnej.

3. Wymóg co do formy, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy podmiotów zagranicznych
wykonujących działalność reasekuracyjną:

1) których siedziba znajduje się w państwach należących do Światowej Organizacji
Handlu lub

2) jeżeli wynika to z umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnotę
Europejską.

Art. 223zj.
Główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji jest obowiązany posiadać na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środki własne w wysokości nie niższej niż margines
wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny.

Art. 223zk.
1. Organ nadzoru zatwierdza, w drodze decyzji, umowę o przeniesienie całości lub

części portfela reasekuracji posiadanego przez główny oddział na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz zakładu reasekuracji lub zakładu ubezpieczeń
mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Decyzja zatwierdzająca umowę, o której mowa w ust. 1, może być wydana, jeżeli
zakład reasekuracji lub zakład ubezpieczeń przejmujący portfel reasekuracji będzie
posiadać:

1) środki własne w wysokości marginesu wypłacalności;
2) aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.



- 56 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3. Do umów o przeniesienie portfela, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 223zzk–223zzm.

Art. 223zl.
1. Organ nadzoru może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie na wykonywanie

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie jednego lub dwóch
rodzajów reasekuracji przez zagraniczny zakład reasekuracji, jeżeli:

1) zagraniczny zakład reasekuracji przestał spełniać warunki niezbędne do
uzyskania zezwolenia;

2) główny oddział wykonuje działalność reasekuracyjną z naruszeniem przepisów
prawa, statutu lub nie zapewnia zdolności zagranicznego zakładu reasekuracji
do wykonywania zobowiązań;

3) zagraniczny zakład reasekuracji wystąpił do organu nadzoru z wnioskiem o
cofnięcie zezwolenia, przy czym należy zagwarantować zabezpieczenie
interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji, w szczególności w zakresie
spełnienia świadczeń i wypłaty odszkodowań;

4) zagraniczny zakład reasekuracji nie rozpoczął wykonywania działalności
reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie, o którym
mowa w art. 111;

5) zagraniczny zakład reasekuracji zaprzestał wykonywania działalności
reasekuracyjnej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;

6) zagraniczny zakład reasekuracji nie zrealizuje w terminie planu przywrócenia
prawidłowych stosunków finansowych albo krótkoterminowego planu
wypłacalności;

7) w stosunku odpowiednio do akcjonariuszy albo udziałowców zagranicznego
zakładu reasekuracji zaistnieją przesłanki określone w art. 98 ust. 1 pkt 3, 5 i 6
oraz art. 223zb.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ nadzoru może cofnąć zezwolenie
w zakresie rodzaju reasekuracji, w którym działalność reasekuracyjna nie została
rozpoczęta.

3. Zagraniczny zakład reasekuracji jest obowiązany, w terminie 7 dni, zawiadomić
organ nadzoru o zaprzestaniu wykonywania działalności reasekuracyjnej lub
zawierania umów w zakresie jednego rodzaju reasekuracji.

Art. 223zm.
1. Dyrektor głównego oddziału ma obowiązek powiadomić organ nadzoru o zaistnieniu

okoliczności, o których mowa w art. 119 ust. 1 i art. 223zl, w terminie 3 dni od dnia
powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.

2. Dyrektor głównego oddziału, który nie powiadomi organu nadzoru o
okolicznościach, o których mowa w art. 119 ust. 1 i art. 223zl, odpowiada całym
swoim majątkiem solidarnie z zagranicznym zakładem reasekuracji za szkodę
wyrządzoną z tego tytułu wierzycielom.

Rozdział 6
Swoboda świadczenia usług reasekuracyjnych
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Art. 223zn.
Do zagranicznego zakładu reasekuracji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej
wykonującego działalność reasekuracyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stosuje się odpowiednio przepisy art. 128, art. 129 ust. 1 i 2 oraz art. 139.

Art. 223zo.
Krajowy zakład reasekuracji, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 223y,
może wykonywać działalność reasekuracyjną na terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej w ramach swobody świadczenia usług lub przez oddział.

Art. 223zp.
Jeżeli organ nadzoru poweźmie wątpliwość, czy działalność zagranicznego zakładu
reasekuracji działającego w ramach swobody świadczenia usług nie narusza przepisów
dotyczących gospodarki finansowej obowiązujących w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym zakład ten ma siedzibę, powiadamia o tym właściwe organy tego
państwa członkowskiego.

Art. 223zq.
1. W przypadku gdy zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność przez

oddział wykonuje działalność ubezpieczeniową, organ nadzoru może, po uprzednim
powiadomieniu właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, przeprowadzić kontrolę oddziału, o której mowa w art. 223zzza.

2. Właściwy organ nadzoru z państwa członkowskiego Unii Europejskiej może
uczestniczyć w czynnościach podejmowanych przez organ nadzoru, o których mowa
w ust. 1.

Art. 223zr.
1. Krajowy zakład reasekuracji może zawrzeć umowę o przeniesienie portfela

reasekuracji z zakładem reasekuracji lub zakładem ubezpieczeń mającym siedzibę
w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

2. Organ nadzoru zatwierdza umowę, o której mowa w ust. 1, z zachowaniem
warunków określonych w art. 223zzi–223zzm po otrzymaniu od właściwego organu
nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym przejmujący zakład
reasekuracji lub zakład ubezpieczeń ma siedzibę, potwierdzenia, że zakład ten, po
przejęciu portfela, będzie posiadał:

1) środki własne w wysokości marginesu wypłacalności;
2) aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Art. 223zs.
1. W przypadku przeniesienia portfela reasekuracji przez zagraniczny zakład

reasekuracji mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej na rzecz
krajowego zakładu reasekuracji lub krajowego zakładu ubezpieczeń, organ nadzoru
przekazuje właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w
którym zagraniczny zakład reasekuracji ma siedzibę, informację, czy krajowy
zakład reasekuracji lub krajowy zakład ubezpieczeń po przeniesieniu portfela
będzie posiadać środki własne w wysokości marginesu wypłacalności oraz aktywa
na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, organ nadzoru przekazuje najpóźniej w
terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia o przekazanie tych informacji.
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Rozdział 7
Gospodarka finansowa zakładów reasekuracji

Art. 223zt.
Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 146, art. 146a ust. 3, art.
149, art. 150 ust. 2 i 3, art. 151 ust. 1 i 2, art. 154 ust. 1 i 7, z tym że użyte w art. 151 ust.
1 określenie „umów ubezpieczenia” oznacza „umowy reasekuracji”.

Art. 223zu.
1. Jeżeli zakład reasekuracji wykonuje działalność reasekuracyjną w zakresie

reasekuracji, o którym mowa w art. 223y pkt 3:
1) margines wypłacalności zakładu reasekuracji jest równy sumie marginesu

wypłacalności zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną
w zakresie reasekuracji, o którym mowa w art. 223y pkt 1, i marginesu
wypłacalności zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną
w zakresie reasekuracji, o którym mowa w art. 223y pkt 2;

2) minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego nie może być niższa niż:
a) minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego zakładu reasekuracji

wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji, o
którym mowa w art. 223y pkt 1,

b) minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego zakładu reasekuracji
wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji, o
którym mowa w art. 223y pkt 2.

2. Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego zakładu reasekuracji nie może być
niższa niż równowartość w złotych 3 000 000 euro.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz
minimalną wysokość kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji,
uwzględniając konieczność zapewnienia wypłacalności zakładów reasekuracji i
wzrost europejskiego indeksu cen konsumpcyjnych.

Art. 223zw.
1. Środki własne zakładu reasekuracji są to aktywa zakładu reasekuracji z

wyłączeniem aktywów:
1) przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywanych zobowiązań;
2) wartości niematerialnych i prawnych;
3) akcji i udziałów własnych będących w posiadaniu zakładu reasekuracji;
4) z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

2. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu reasekuracji, podlegającego
nadzorowi dodatkowemu wyłącza się posiadane przez zakład reasekuracji akcje i
inne aktywa finansujące kapitały własne innych zakładów reasekuracji i zakładów
ubezpieczeń, należących do tej samej ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.

3. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu reasekuracji wchodzącego w skład
konglomeratu finansowego wyłącza się posiadane przez zakład reasekuracji akcje
lub udziały finansujące kapitały własne innych zakładów reasekuracji, zakładów
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ubezpieczeń, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, w rozumieniu prawa
bankowego, oraz firm inwestycyjnych.

4. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu reasekuracji wyłącza się posiadane
przez zakład reasekuracji w odniesieniu do innych zakładów reasekuracji, zakładów
ubezpieczeń, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, w rozumieniu prawa
bankowego, oraz firm inwestycyjnych:

1) udzielone przez zakład reasekuracji pożyczki podporządkowane spełniające
warunki określone w ust. 8 pkt 2;

2) skumulowane niezapłacone dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych.
5. Na wniosek zakładu reasekuracji, jeżeli udziały lub akcje w innej instytucji

kredytowej, firmie inwestycyjnej, instytucji finansowej, zakładzie ubezpieczeń,
zakładzie reasekuracji są posiadane tymczasowo do celów pomocy finansowej
przeznaczonej na reorganizację oraz utrzymanie podmiotu, organ nadzoru może
wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania przepisów w sprawie odliczeń
określonych w ust. 3 lub 4.

6. Na wniosek zakładu reasekuracji, podlegającego dodatkowemu nadzorowi, organ
nadzoru może wyrazić zgodę na odstąpienie od pomniejszania środków własnych
zakładu reasekuracji o elementy określone w ust. 3 lub 4, odnoszące się do
podmiotów określonych w ust. 3 lub 4, jeżeli podlegają one dodatkowemu
nadzorowi zgodnie z właściwymi przepisami.

7. W szczególności środki własne zakładu reasekuracji powinny odpowiadać:
1) wartości opłaconego kapitału zakładowego;
2) wartości zobowiązań wobec członków towarzystwa, w przypadku towarzystwa

reasekuracji wzajemnej, pod warunkiem, że zgodnie ze statutem towarzystwa
zobowiązania wobec członków towarzystwa:

a) mogą być spłacone członkom towarzystwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie
spowoduje to naruszenia art. 146 ust. 1,

b) w przypadku likwidacji towarzystwa mogą być spłacone członkom
towarzystwa tylko i wyłącznie po spłaceniu wszelkich innych zobowiązań
towarzystwa,

c) z wyłączeniem indywidualnych płatności związanych z wygaśnięciem
członkostwa nie mogą być spłacone przed przekazaniem informacji o
zamiarze dokonania spłaty, w terminie 30 dni przed dniem spłaty, organowi
nadzoru, który może zakazać w tym terminie dokonywania spłaty;

3) kapitałowi zapasowemu i kapitałom rezerwowym oraz kapitałowi z aktualizacji
wyceny;

4) niepodzielonemu wynikowi finansowemu z lat ubiegłych po potrąceniu
należnych dywidend: zysk – wielkość dodatnia, strata – wielkość ujemna;

5) wynikowi finansowemu netto w okresie sprawozdawczym po potrąceniu
należnych dywidend: zysk – wielkość dodatnia, strata – wielkość ujemna.

8. Na wniosek zakładu reasekuracji i na podstawie przedstawionych przez niego
dowodów organ nadzoru może wyrazić, w drodze decyzji, zgodę na zaliczenie do
środków własnych:
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1) wszelkich ukrytych rezerw wynikających z niedoszacowania aktywów lub
przeszacowania pasywów w bilansie, o ile takie ukryte rezerwy nie mają
wyjątkowego charakteru;

2) kapitału pożyczek podporządkowanych spełniających łącznie następujące
warunki:

a) kapitał pożyczek podporządkowanych nie może stanowić więcej niż 25 %
środków własnych,

b) kapitał pożyczek podporządkowanych jest opłacony w pełnej wysokości,
c) w umowie pożyczki zawarto warunki, zgodnie z którymi kapitał pożyczek

podporządkowanych w przypadku upadłości albo likwidacji zakładu
reasekuracji, może być spłacony dopiero po zaspokojeniu wszystkich innych
wierzycieli zakładu reasekuracji,

d) w przypadku pożyczek z określonym okresem spłaty, pierwotny okres
spłaty musi wynosić co najmniej 5 lat; nie później jednak, niż 12 miesięcy
przed terminem spłaty, zakład reasekuracji jest obowiązany przedstawić do
zatwierdzenia przez organ nadzoru, plan przedstawiający sposób
utrzymania lub podniesienia środków własnych do wymaganej wartości
przed terminem spłaty, chyba że warunki zaliczenia pożyczki do środków
własnych stopniowo ograniczają wartość pożyczki zaliczanej do środków
własnych przez okres co najmniej 5 lat przed terminem spłaty; organ
nadzoru może zezwolić na przedterminową spłatę pożyczek, na wniosek
zakładu reasekuracji, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia art.
146 ust. 1,

e) w przypadku pożyczek, których termin spłaty nie jest ustalony, pożyczki te
mogą być spłacane tylko i wyłącznie z zachowaniem pięcioletniego okresu
wypowiedzenia, chyba że nie są już zaliczane do środków własnych;
dokonanie przedterminowej spłaty może nastąpić tylko i wyłącznie po
uzyskaniu uprzedniej zgody organu nadzoru, na wniosek zakładu
reasekuracji, który jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru o
planowanej spłacie co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem
spłaty i przedstawić aktualne dane o wartości środków własnych i dane o
wartości środków własnych przed i po dokonaniu płatności; organ nadzoru
może zezwolić na spłatę pożyczek pod warunkiem, że nie spowoduje to
naruszenia art. 146 ust. 1,

f) w umowie pożyczki nie zawarto żadnych warunków przewidujących, że w
określonych okolicznościach, innych niż likwidacja zakładu reasekuracji,
zadłużenie zostanie spłacone przed uzgodnionym terminem spłaty,

g) w umowie pożyczki zawarto warunki, zgodnie z którymi umowa pożyczki
może być zmieniona tylko po otrzymaniu od organu nadzoru oświadczenia
o braku zastrzeżeń do planowanych zmian;

3) połowy należnych wpłat na kapitał zakładowy pod warunkiem, że 25 % tego
kapitału zostało opłacone, nie więcej jednak niż równowartość 50 % mniejszej
spośród wartości marginesu wypłacalności lub środków własnych zakładu
reasekuracji.

9. Na wniosek towarzystwa reasekuracji wzajemnej wykonującego działalność
reasekuracyjną w zakresie reasekuracji, o którym mowa w art. 223y pkt 2, organ
nadzoru może wyrazić, w drodze decyzji, zgodę na zaliczenie do środków własnych
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należności towarzystwa od jego członków z tytułu dopłat, których może zażądać na
podstawie statutu, do wysokości 50 % dopłat należnych w roku obrotowym i do
wysokości 50 % mniejszej spośród wartości środków własnych lub marginesu
wypłacalności.

10. Na wniosek zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w
zakresie reasekuracji, o którym mowa w art. 223y pkt 1, i na podstawie
przedstawionych przez niego dowodów organ nadzoru może wyrazić, w drodze
decyzji, zgodę na zaliczenie do środków własnych:

1) do dnia 31 grudnia 2009 r., kwoty 50 % przyszłych zysków zakładu
reasekuracji, nie więcej jednak niż równowartość 25 % mniejszej spośród
wartości marginesu wypłacalności lub środków własnych zakładu reasekuracji,
ustalonych przez pomnożenie przewidywanego rocznego zysku, którym jest
średnia arytmetyczna zysków zakładu reasekuracji wykazanych w okresie
ostatnich 5 lat działalności, przez współczynnik, który określa pozostały średni
okres ważności umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji,
nieprzekraczający 6 lat, o ile przyszłe zyski nie zostały już uwzględnione w
wyliczeniu środków własnych zakładu reasekuracji w ramach ukrytych rezerw;

2) w przypadku gdy zakład reasekuracji nie stosuje metody Zillmera lub stosuje
ją, lecz nie uwzględnia przy tym kosztów akwizycji w pełnej wysokości – różnicy
między wysokością rezerwy obliczoną przez zakład reasekuracji i wysokością
rezerwy obliczoną przy zastosowaniu metody Zillmera z uwzględnieniem
kosztów akwizycji w pełnej wysokości; wielkość ta nie może jednak przekroczyć
3,5 % sumy różnicy między sumami kapitału i wysokości rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych dla wszystkich umów ubezpieczenia podlegających
reasekuracji, dla których stosowanie metody Zillmera jest dopuszczalne;
różnica zaliczana do środków własnych jest pomniejszana o nierozliczone koszty
akwizycji, wykazane w bilansie jako aktywa.

11. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób kalkulacji współczynnika kwoty 50 % przyszłych zysków
oraz współczynnika określającego maksymalną wysokość przyszłych zysków, które
mogą być zaliczone do środków własnych zakładu reasekuracji wykonującego
działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji, o którym mowa w art. 223y pkt
1, uwzględniając konieczność zapewnienia spójności i przejrzystości dokonywanych
obliczeń.

12. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania środków własnych krajowych
zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,
uwzględniając, aby w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej do środków własnych
nie były zaliczane podwójnie, w sposób bezpośredni lub pośredni, te same aktywa.

13. Środki własne na pokrycie kapitału gwarancyjnego stanowią aktywa, o których
mowa w ust. 1–10, z wyłączeniem aktywów, o których mowa w ust. 8 pkt 3.

Art. 223zx.
Ze środków pochodzących z funduszu organizacyjnego zakładu reasekuracji
gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym mogą być finansowane jedynie
koszty związane z utworzeniem administracji zakładu reasekuracji.



- 62 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 223zy.
1. Obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do działalności

reasekuracyjnej w zakresie reasekuracji, o których mowa w art. 223y pkt 1, mogą
być dokonywane wyłącznie przez aktuariusza.

2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w odniesieniu do działalności reasekuracyjnej
w zakresie reasekuracji, o których mowa w art. 223y pkt 2, ustalane metodami
matematyki ubezpieczeniowej, aktuariusz potwierdza opinią o ich prawidłowości.
Opinia ta stanowi załącznik do sprawozdania finansowego.

Art. 223zz.
1. Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakład

reasekuracji jest obowiązany lokować zgodnie z następującymi zasadami:
1) aktywa uwzględniają rodzaj działalności wykonywanej przez zakład

reasekuracji, w szczególności charakter, kwotę i czas trwania zobowiązań z
tytułu zawartych umów reasekuracji, w taki sposób, aby zapewnić
wystarczalność, płynność, bezpieczeństwo, jakość, rentowność i dostosowanie
zapadalności aktywów do wymagalności zobowiązań;

2) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych powinny być
zróżnicowane i odpowiednio rozproszone, tak aby umożliwiały właściwe
reagowanie przez zakład reasekuracji na zmiany w otoczeniu gospodarczym, w
szczególności na rozwój sytuacji na rynkach finansowych i rynkach
nieruchomości lub wystąpienie zdarzeń katastroficznych;

3) lokaty w aktywa, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
zakład reasekuracji utrzymuje na ostrożnym poziomie;

4) zakład reasekuracji może lokować aktywa w instrumenty pochodne, pod
warunkiem że przyczyniają się one do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych; zakład reasekuracji unika nadmiernej ekspozycji na ryzyko
w stosunku do jednego kontrahenta oraz w stosunku do innych operacji
dotyczących instrumentów pochodnych;

5) zakład reasekuracji różnicuje aktywa w sposób właściwy, tak aby uniknąć
nadmiernego uzależnienia od jednego, określonego składnika aktywów,
emitenta lub grupy emitentów powiązanych ze sobą oraz nadmiernej
akumulacji ryzyka w całym portfelu; lokaty w aktywach wyemitowanych przez
tego samego emitenta lub grupy emitentów powiązanych ze sobą nie mogą
narażać zakładu reasekuracji na nadmierną koncentrację ryzyka; zastrzeżenia
te nie dotyczą papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub
poręczonych przez Skarb Państwa.

2. Nie stanowią aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych krajowego
zakładu reasekuracji, podlegającego nadzorowi dodatkowemu, aktywa finansujące
kapitały własne innych zakładów reasekuracji lub zakładów ubezpieczeń należących
do tej samej ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.

3. Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie mogą
przekraczać:

1) 30 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto w aktywach
ustalanych w walutach innych niż waluty, w których są ustalane rezerwy
techniczno-ubezpieczeniowe;
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2) 30 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w listach zastawnych,
udziałach, akcjach i innych papierach wartościowych o stałej lub zmiennej
stopie dochodu niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

3) 5 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto w papierach
wartościowych jednego emitenta;

4) 10 % wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto w papierach
wartościowych grupy emitentów powiązanych ze sobą.

4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą papierów wartościowych
emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez Skarb Państwa.

Art. 223zza.
1. Do zadań aktuariusza zakładu reasekuracji należy:

1) ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
2) kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych, zgodnie z art. 223zzc;
3) wyliczanie marginesu wypłacalności;
4) sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela reasekuracji;
5) ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych.

2. Aktuariusz niezwłocznie informuje zarząd zakładu reasekuracji o ujawnieniu
podczas wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, faktów wskazujących na
popełnienie przestępstwa lub inne naruszenie przepisów prawa.

3. Aktuariusz, w terminie 30 dni od dnia poinformowania zarządu zakładu
reasekuracji o ujawnieniu faktów, o których mowa w ust. 2, informuje organ
nadzoru o ujawnionych faktach oraz podjętych przez zakład reasekuracji
działaniach w związku z ujawnieniem tych faktów.

4. Przepisy art. 159 ust. 4–7 stosuje się odpowiednio.
5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze

rozporządzenia, zakres informacji, które muszą być zawarte w rocznym raporcie o
stanie portfela, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając konieczność
zapewnienia organowi nadzoru pełnej informacji o stanie portfela zakładu
reasekuracji.

Rozdział 8
Sprawozdawczość zakładu reasekuracji

Art. 223zzb.
Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 168 oraz art. 170–172.

Art. 223zzc.
1. Zakład reasekuracji przedstawia organowi nadzoru roczne sprawozdanie finansowe,

sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, w terminie 6 miesięcy od
ostatniego dnia roku obrotowego.

2. Sprawozdanie finansowe zakładu reasekuracji wykonującego działalność w zakresie
reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy,
obok osób określonych w odrębnych ustawach, podpisuje również aktuariusz.
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3. Do sprawozdania finansowego zakładu reasekuracji wykonującego działalność w
zakresie reasekuracji pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń
majątkowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, w których rezerwy
techniczno-ubezpieczeniowe są ustalane metodami aktuarialnymi, dołącza się opinię
aktuariusza o prawidłowości wykazanych w sprawozdaniu rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych ustalanych metodami aktuarialnymi.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się roczny raport o stanie
portfela reasekuracji, o którym mowa w art. 223zza ust. 1 pkt 4.

Art. 223zzd.
1. Zakład reasekuracji przedstawia organowi nadzoru kwartalne i dodatkowe roczne

sprawozdania finansowe i statystyczne.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze

rozporządzenia, zakres, formę i sposób sporządzania sprawozdań, o których mowa
w ust. 1, oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru, uwzględniając
wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji finansowej zakładu
reasekuracji.

Art. 223zze.
Obowiązek, o którym mowa w art. 172, odnosi się również do okoliczności ujawnionych
w ramach badania sprawozdań finansowych podmiotów blisko powiązanych z zakładem
reasekuracji.

Art. 223zzf.
1. Krajowy zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi oraz główny

oddział jest obowiązany do sporządzania i przekazywania organowi nadzoru wraz
ze sprawozdaniem, o którym mowa w art. 223zzc, rocznych sprawozdań
dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej,
w szczególności w zakresie:

1) pożyczek;
2) gwarancji oraz innych transakcji pozabilansowych;
3) środków stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności;
4) lokat;
5) działalności reasekuracyjnej;
6) porozumień co do podziału kosztów.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania sprawozdań, o
których mowa w ust. 1, uwzględniając wysokość i strukturę kapitału zakładowego,
wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, prawidłowość polityki lokacyjnej,
wysokość i pokrycie środkami własnymi marginesu wypłacalności oraz informacje
mające wpływ na sytuację finansową zakładu reasekuracji.

3. Organ nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że transakcje, o których mowa w ust. 1,
zagrażają bądź mogą zagrozić wypłacalności zakładu reasekuracji, może podjąć
środki określone w ustawie w celu przywrócenia prawidłowych stosunków
finansowych.
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Rozdział 9
Łączenie się zakładów reasekuracji, przeniesienie portfela reasekuracji

Art. 223zzg.
Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 176, art. 177, art. 178
pkt 2, art. 179 ust. 1-3, art. 180 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, z tym że użyte w:

1) art. 177 określenie „towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych” oznacza
„towarzystwo reasekuracji wzajemnej”;

2) art. 180 ust. 1 pkt 2 określenie „interesy ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia” oznacza „interesy
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia podlegających reasekuracji”.

Art. 223zzh.
Plan połączenia zakładów reasekuracji zawiera również rodzaj lub rodzaje reasekuracji,
w zakresie których zakład reasekuracji przejmujący lub nowo zawiązany będzie
wykonywać działalność.

Art. 223zzi.
1. Zakład reasekuracji może zawrzeć z innym zakładem reasekuracji lub zakładem

ubezpieczeń umowę o przeniesienie całości lub części umów reasekuracji, zwaną
dalej „przeniesieniem portfela reasekuracji”.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez organ nadzoru.
Art. 223zzj.

1. Przeniesienie portfela reasekuracji może nastąpić pod warunkiem, że zakład
reasekuracji lub zakład ubezpieczeń przejmujący portfel reasekuracji i zakład
reasekuracji przekazujący portfel reasekuracji, po wykonaniu umowy będą
posiadać:

1) środki własne w wysokości co najmniej marginesu wypłacalności;
2) aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

2. Organ nadzoru może zwolnić zakład reasekuracji przekazujący lub zakład
reasekuracji lub zakład ubezpieczeń przejmujący portfel reasekuracji od warunku,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli umowa ma na celu ochronę interesów
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia podlegających reasekuracji, w sytuacji zagrożenia wypłacalności
zakładu reasekuracji przekazującego portfel reasekuracji.

Art. 223zzk.
1. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia portfela reasekuracji składają wspólnie

zainteresowane zakłady reasekuracji albo zakład reasekuracji i zakład ubezpieczeń.
2. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia portfela reasekuracji zawiera:

1) nazwy i siedziby zakładu reasekuracji przekazującego i zakładu reasekuracji
lub zakładu ubezpieczeń przejmującego portfel reasekuracji;

2) wykaz przenoszonych umów reasekuracji;
3) wykaz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalonych dla przenoszonych

umów reasekuracji;
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4) wykaz aktywów przenoszonych wraz z umowami reasekuracji.
3. Do wniosku o zatwierdzenie przeniesienia portfela reasekuracji należy dołączyć:

1) umowę o przeniesienie portfela reasekuracji;
2) dowód posiadania środków własnych w wysokości marginesu wypłacalności

zakładu reasekuracji przekazującego i zakładu reasekuracji lub zakładu
ubezpieczeń przejmującego portfel reasekuracji lub wniosek o zwolnienie od
warunku określonego w art. 223zzj ust. 1 pkt 1;

3) dowód posiadania aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych przez zakład reasekuracji przekazujący oraz zakład
reasekuracji lub zakład ubezpieczeń przejmujący portfel reasekuracji lub
wniosek o zwolnienie od warunku określonego w art. 223zzj ust. 1 pkt 2.

Art. 223zzl.
Organ nadzoru zatwierdza, w drodze decyzji, przeniesienie portfela reasekuracji, jeżeli
są spełnione następujące warunki:

1) został złożony wniosek spełniający warunki określone w art. 223zzk;
2) zakład reasekuracji przekazujący oraz zakład reasekuracji lub zakład

ubezpieczeń przejmujący portfel reasekuracji spełniają warunki określone w
art. 223zzj;

3) interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji są należycie zabezpieczone.

Art. 223zzm.
1. Wraz z przeniesieniem portfela reasekuracji następuje przeniesienie aktywów

zakładu reasekuracji przekazującego do zakładu reasekuracji lub zakładu
ubezpieczeń przejmującego, w wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
ustalonej dla przenoszonego portfela reasekuracji.

2. W przypadku uzasadnionym ochroną interesów ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji,
organ nadzoru może, na wniosek zainteresowanego zakładu reasekuracji lub
zakładu ubezpieczeń, określić wartość aktywów przenoszonych wraz z portfelem
reasekuracji lub wyrazić zgodę na przeniesienie portfela reasekuracji bez
przekazania środków finansowych.

Rozdział 10
Postępowanie naprawcze i likwidacja zakładów reasekuracji

Art. 223zzn.
Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 187 ust. 1–4, 6–8, 8b, 8c
i 9, art. 188 ust. 1–6, 8 i 9, art. 189, art. 190, art. 191 pkt 4–7, art. 192–195, art. 197, art.
198, art. 199 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, z tym że użyte w:

1) art. 187 ust. 7 i 8, art. 189 ust. 2 i 10 oraz art. 192 ust. 3 określenie „interesy
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia” oznacza „interesy ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających
reasekuracji”;
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2) art. 188 ust. 5 oraz art. 189 ust. 2 określenie „interesy zakładu ubezpieczeń,
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia” oznacza „interesy zakładu reasekuracji, cedentów,
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia podlegających reasekuracji”;

3) art. 193 ust. 1 pkt 5 określenie „umów ubezpieczenia” oznacza „umowy
reasekuracji”.

Art. 223zzo.
Program naprawczy, o którym mowa w art. 187 ust. 8, powinien zawierać co najmniej
informacje:

1) o których mowa w art. 223x ust. 2,
2) dotyczące programu retrocesji określającego formę i zakres retrocesji oraz

retrocesjonariuszy
– sporządzone na okres kolejnych 3 lat obrotowych działalności zakładu reasekuracji.

Art. 223zzp.
Funkcję kuratora może pełnić osoba fizyczna legitymująca się co najmniej 10-letnim
doświadczeniem zawodowym w zakresie organizacji i zasad działalności zakładu
reasekuracji lub zakładu ubezpieczeń wykonującego również działalność
reasekuracyjną. Kuratorem może być również osoba prawna, w której co najmniej
połowa członków organu zarządzającego spełnia warunek określony w zdaniu
poprzedzającym.

Art. 223zzq.
Informacja o likwidacji zakładu reasekuracji podlega wpisowi do właściwych rejestrów
państw członkowskich Unii Europejskiej, w których zakład reasekuracji wykonuje
działalność, zgodnie z przepisami rozdziału 6.

Art. 223zzr.
W przypadku likwidacji zakładu reasekuracji zobowiązania wynikające z umów
reasekuracji zawartych przez oddział zakładu lub w ramach swobody świadczenia usług
są wypełniane w ten sam sposób, jak zobowiązania wynikające z innych umów
reasekuracji zakładu.

Art. 223zzs.
Do likwidacji towarzystw reasekuracji wzajemnej stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu spółek handlowych.

Rozdział 11
Zasady sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego

Art. 223zzt.
Do zakładów reasekuracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 205 ust. 2, art. 206, art.
207 ust. 2, art. 209, art. 211–213 oraz art. 214 ust. 1, z tym że użyte w:

1) art. 209 ust. 1 pkt 3 określenie „interesy ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia” oznacza „interesy
cedentów oraz ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji”;
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2) art. 212 ust. 1 określenie „umów ubezpieczenia” oznacza „umowy reasekuracji”.
Art. 223zzu.

Organ nadzoru sprawuje nadzór nad krajowym zakładem reasekuracji wykonującym
działalność reasekuracyjną, w tym w formie oddziału lub w ramach swobody
świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z
zastrzeżeniem art. 11.

Art. 223zzw.
Nadzór nad zakładem reasekuracji polega w szczególności na:

1) ochronie interesów cedentów oraz ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających
reasekuracji, w tym na zapewnieniu przestrzegania przez zakład reasekuracji
przepisów prawa dotyczących gospodarki finansowej, w zakresie:

a) wymogów dotyczących wypłacalności,
b) zasad tworzenia i wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
c) prawidłowości pokrywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

aktywami;
2) wydawaniu zezwoleń na wykonywanie działalności reasekuracyjnej.

Art. 223zzx.
W przeprowadzonej przez organ nadzoru kontroli, o której mowa w art. 223zzza,
oddziału krajowego zakładu reasekuracji może uczestniczyć właściwy organ państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, w którym krajowy zakład reasekuracji wykonuje
działalność przez oddział, jeżeli organ ten złoży taki wniosek.

Art. 223zzy.
Organ nadzoru może żądać od zakładu reasekuracji dokumentów oraz informacji i
wyjaśnień dotyczących działalności zakładu reasekuracji i jego gospodarki finansowej,
w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań z zakresu nadzoru.

Art. 223zzz.
1. Organ nadzoru może żądać od podmiotu innego niż zakład reasekuracji,

wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej i mającego siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacji, wyjaśnień lub danych
niezbędnych dla sprawowania nadzoru dodatkowego.

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie przekaże w wyznaczonym
terminie wymaganych informacji, wyjaśnień lub danych, organ nadzoru może
podjąć w stosunku do takiego podmiotu środki określone w art. 212 ust. 1, przy
czym górna granica wysokości kary pieniężnej nakładanej na ten podmiot nie może
przekroczyć 10 000 000 zł.

Art. 223zzza.
1. Organ nadzoru może przeprowadzać w każdym czasie kontrolę działalności i stanu

majątkowego zakładu reasekuracji.
2. Kontrola działalności i stanu majątkowego zakładu reasekuracji jest

przeprowadzana przez upoważnionych przez organ nadzoru pracowników urzędu
obsługującego organ nadzoru, tworzących zespół inspekcyjny.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 2, w zakresie ustalonym w upoważnieniu organu
nadzoru, mają prawo do:
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1) wstępu do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego zakładu reasekuracji;
2) swobodnego dostępu do oddzielnego pomieszczenia biurowego i środków

łączności;
3) wglądu do wszelkich dokumentów kontrolowanego zakładu reasekuracji oraz

żądania sporządzenia kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów;
4) wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym kontrolowanego

zakładu reasekuracji oraz żądania sporządzenia kopii lub wyciągów z tych
danych, w tym w formie elektronicznej;

5) żądania wyjaśnień ustnych lub pisemnych od osób pozostających w stosunku
pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z
zakładem reasekuracji, w tym w formie elektronicznej;

6) żądania sporządzenia niezbędnych danych, w tym w formie elektronicznej;
7) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu
majątkowego zakładu reasekuracji, uwzględniając konieczność zapewnienia
skutecznej kontroli.

Art. 223zzzb.
1. Organ nadzoru może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę podmiotów, o

których mowa w art. 223zzz, w zakresie rzetelności informacji, wyjaśnień lub
danych przekazanych w trybie art. 223zzz.

2. Do kontroli przeprowadzanej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy
art. 223zzza ust. 2 i 3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 223zzza ust. 4.

3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, utrudnia lub uniemożliwia
przeprowadzenie kontroli, organ nadzoru może podjąć w stosunku do takiego
podmiotu środki określone w art. 212 ust. 1, przy czym górna granica wysokości
kary pieniężnej nakładanej na ten podmiot nie może przekroczyć 10 000 000 zł.>

[Rozdział 15] <Dział IV>
Przepisy karne

Art. 224.
1. Kto biorąc udział w czynnościach mających na celu powstanie zakładu ubezpieczeń albo

będąc członkiem zarządu lub rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń lub likwidatorem
działa na szkodę zakładu ubezpieczeń

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w

imieniu osoby prawnej.

<Art. 224a.
1. Kto, biorąc udział w czynnościach mających na celu powstanie zakładu reasekuracji

albo będąc członkiem zarządu lub rady nadzorczej zakładu reasekuracji lub
likwidatorem, działa na szkodę zakładu reasekuracji,

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
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2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w
imieniu osoby prawnej.>

Art. 225.
[1. Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje czynności ubezpieczeniowe

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.]
<1. Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje czynności ubezpieczeniowe lub

działalność reasekuracyjną,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.>

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w
imieniu osoby prawnej.

Art. 226.
1. Kto nie będąc uprawnionym przez zakład ubezpieczeń zawiera w jego imieniu umowy

ubezpieczenia
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w
imieniu osoby prawnej.

<Art. 226a.
1. Kto, nie będąc uprawnionym przez zakład reasekuracji, zawiera w jego imieniu

umowy reasekuracji,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w
imieniu osoby prawnej.>

Art. 227.
[1. Kto przy wykonywaniu obowiązków określonych w ustawie ogłasza dane nieprawdziwe

albo przedstawia je organowi zakładu ubezpieczeń, władzom państwowym lub osobie
powołanej do rewizji

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.]
<1. Kto przy wykonywaniu obowiązków określonych w ustawie ogłasza dane

nieprawdziwe albo przedstawia je organowi zakładu ubezpieczeń, organowi zakładu
reasekuracji, władzom państwowym lub osobie powołanej do badania sprawozdań
finansowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.>

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

[Art. 228.
Kto będąc członkiem zarządu lub rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń podaje organowi
nadzoru informacje niezgodne ze stanem faktycznym albo w inny sposób wprowadza w błąd
ten organ
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podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.]
<Art. 228.

Kto, będąc członkiem zarządu lub rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń albo zakładu
reasekuracji, podaje organowi nadzoru informacje niezgodne ze stanem faktycznym
albo w inny sposób wprowadza w błąd ten organ,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.>

Art. 229.
Kto będąc członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o
upadłość zakładu ubezpieczeń pomimo powstania warunków uzasadniających według
przepisów upadłość zakładu ubezpieczeń

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

<Art. 229a.
Kto, będąc członkiem zarządu zakładu reasekuracji albo likwidatorem, nie zgłasza
wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu reasekuracji pomimo powstania warunków
uzasadniających według przepisów upadłość zakładu reasekuracji,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.>

Art. 230.
[1. Kto wykonując działalność gospodarczą, nie będąc zakładem ubezpieczeń, używa w

nazwie albo do określenia wykonywanej działalności lub w reklamie wyrazów
wskazujących na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.]
<1. Kto, wykonując działalność gospodarczą, nie będąc zakładem ubezpieczeń albo

zakładem reasekuracji, używa w nazwie albo do określenia wykonywanej
działalności lub w reklamie wyrazów wskazujących na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.>

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w
imieniu osoby prawnej.

[Art. 231.
Dyrektor głównego oddziału, który nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 123 ust.
4

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.]
<Art. 231.

Dyrektor głównego oddziału, który nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art.
123 ust. 4 albo art. 223zm ust. 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.>
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Art. 232.
1. Kto będąc obowiązany do zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 19 ust. 1, ujawnia

ją lub wykorzystuje
podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej

podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 5.

[Rozdział 16] <Dział V>
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 236.
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49,
poz. 448 i Nr 141, poz. 1178) w art. 11 w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "oraz
ubezpieczeń na życie, jeżeli są one związane z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym
w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996
r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz.
769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101,
poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr
114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz.
1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365)".

[Rozdział 17] <Dział VI>
Przepisy przejściowe i końcowe

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.

zm.)

Art. 829.
§1. Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

1) przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią
oznaczonego wieku;

2) przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

[§ 2. Do zawarcia na cudzy rachunek umowy ubezpieczenia na życie, a także do jej zmiany,
konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego, która powinna obejmować także
wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy dokonana bez zgody ubezpieczonego nie
może naruszać jego praw ani praw osoby uprawnionej do otrzymania sumy
ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego.]
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<§ 2. W umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność
ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy
ubezpieczony oświadczył stronie wskazanej w umowie, że chce skorzystać z
zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie powinno
obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy na niekorzyść
ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie
śmierci ubezpieczonego, a także każda zmiana dotycząca wysokości sumy
ubezpieczenia lub zakresu ochrony ubezpieczeniowej wymaga zgody tego
ubezpieczonego.>

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 4a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), zwanej dalej
"ustawą o rachunkowości",

2) składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o
rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie
nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3,

3) przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego,

4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo
wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i
niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych
zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo
samodzielnie realizujące te zadania,

5) programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw - oznacza to
restrukturyzację na podstawie ustaw:

a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1112
oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802),

b) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego
potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z
2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080),

c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z
2000 r. Nr 74, poz. 856),
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d) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2000 r.
Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802),

e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. z
2001 r. Nr 111, poz. 1196),

f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684),

6) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy
dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego,

7) ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),

8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 28 lipca
2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420),

9) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu
nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą,
klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do
podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które
oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą
przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków,
mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego
postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do
tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia
proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi
odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii
poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a
punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu
przeznaczonej do przewozu ładunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu
ładunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy
pojazdu,

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu
przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w
załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług,

10) małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży
(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w
poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej
równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy
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dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do
1.000 zł,

11) zagranicznym zakładzie - oznacza to:
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium
innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę,
warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego
państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego
państwa,

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na
terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta
ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to
faktycznie wykonuje

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej,

12) certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla
celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej
państwa miejsca siedziby podatnika[.]<,>

<13) ubezpieczycielu – rozumie się przez to zakład ubezpieczeń albo zakład
reasekuracji prowadzący działalność na podstawie przepisów o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.>

Art. 15.
1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów
wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na
złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

1a. (uchylony).
1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone

zgodnie z ust. 1, a także:
1)  rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami -

do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w
stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa w
art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych na koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do
stanu tych rezerw na początek roku podatkowego,

2) odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach,
jeżeli równowartość odpisów zwiększy środki funduszu,

[3) wpłaty z tytułu, określonego w przepisach o działalności ubezpieczeniowej, nadzoru
nad działalnością zakładów ubezpieczeń.]

1c. (skreślony).
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1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na
zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w
rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku
podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu
emerytalnego,

2) kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego,
3) wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na
pokrycie tego niedoboru,

4) wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr
139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z
1999 r. Nr 110, poz. 1256) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,

5) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie
wymienionej w pkt 4.

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku
podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu
emerytalnego,

2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie
wymienionej w ust. 1e pkt 4.

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego
kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1,
a także:

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa
emerytalnego,

2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie
wymienionej w ust. 1e pkt 4.

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także:
1) rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o

której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6,
2) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu
kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a
wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio
utworzonej na tę część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania
przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą,

3) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny:

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności,
b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności,
c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych

wierzytelności
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- objęte umową o subpartycypację.
1i. W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub

praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w
związku z którymi, stosownie do art. 12 ust. 5-6a, określony został przychód, kosztem
uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z
odrębnymi przepisami, jest:

1) wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5 i 6 albo
2) wartość przychodu, określonego w art. 12 ust. 5a i 6a, powiększona o wydatki na

nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń
- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt
1.

1j. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za
wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część -
na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o
którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości:

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli
przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i
prawne,

2) wartości:
a)  nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w

spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian
za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część,

b)  określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w
spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu
niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

c)  określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo
wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego,
zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady
w spółdzielni,

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku
podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

1k. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni
objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji),
wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), wkładów z dnia ich objęcia -jeżeli te
udziały (akcje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej
postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

1a) wartości początkowej przedmiotu wkładu własnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6
lit. b) ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zaktualizowanej zgodnie z



- 78 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu
sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w
przypadku wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów
wartości równej wydatkom poniesionym na ich nabycie,

2) wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg
przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie
wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

1l. W przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny albo
ich zbycia na rzecz spółki w celu ich umorzenia, do ustalenia kosztu, o którym mowa w
art. 12 ust. 4 pkt 3, przepisy ust. 1k stosuje się odpowiednio.

1ł. Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki,
zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie
składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane.

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów
(akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona
na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo
na dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych.

1n. W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, o którym mowa
w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na odkupienie
papierów wartościowych w celu ich zwrotu.

1o. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład
niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te
powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1j.

1p. Przepisów ust. 1h pkt 2 i 3 nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów
(pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od
dnia wymagalności ich przekazania.

1q. U przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty
ustalone zgodnie z ust. 1, a także:

1) kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800),

2) kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy
wymienionej w pkt 1.

1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w
przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego
podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem
uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega
opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe
ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się
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w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie
przychodów.

2a. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi
koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w
takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

3. W celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w
działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej
produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio
przepis art. 12 ust. 5.

4. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w
latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym
roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z
zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

4a. Poniesione koszty prac rozwojowych zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w
roku podatkowym, w którym zostały zakończone, o ile nie mogą być uznane za wartości
niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 3.

4b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku
podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie
później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli
podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia
tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani
do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im
przychody.

4c. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b
pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który
sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

4d. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są
potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok
podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku
podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów
proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

4e. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4f-4h, uważa się
dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie
otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego
dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to
ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

4f. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.
4g. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn.
zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy
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stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem
że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów
prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku
uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

4h. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz.
74, z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1
pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są
należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za
który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu
następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego
stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i
ust. 7d.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb
i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt
1-3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 16d ust. 1,
jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art.
16g ust. 13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 16j ust. 1
pkt 1 lit. a) i b), jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech
kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego przekroczy 10%.

5a. (skreślony).
5b. Wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu

Statystycznego w odstępach kwartalnych.
6. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie
zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

7. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub
wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

8. Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.
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USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.

694, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust.

3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz
spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem
Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób
fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży
towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co
najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro,

[3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów
o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych,
przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,]

<3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego,
przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach
inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez
względu na wielkość przychodów,>

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych,
powiatowych i wojewódzkich:

a) jednostek budżetowych,
b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
c) zakładów budżetowych,
d) funduszy celowych niemających osobowości prawnej,

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o
których mowa w pkt 1 i 2,

6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań
zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym
dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz
spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od
początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość
w walucie polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed
rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu
skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
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3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń
Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) jednostce - rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1,
2) banku - rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa

bankowego,
3) zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność

ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi - rozumie się przez to przepisy

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

<3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą
działalność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności
reasekuracyjnej,>

4) udziałach lub udziałowcach - rozumie się przez to również odpowiednio akcje lub
akcjonariuszy,

5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach - rozumie się przez to
krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa
dewizowego,

5a) członku organu jednostki - rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję
członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub
innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego
jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy
spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa,

6) kierowniku jednostki - rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu
zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z
wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki
jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się - wspólników
prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników
prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i
spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W
przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika
jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób
wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również
likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu
upadłościowym,

7) organie zatwierdzającym - rozumie się przez to organ, który zgodnie z
obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa
własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W
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przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki
cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników,

8) okresie sprawozdawczym - rozumie się przez to okres, za który sporządza się
sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania
sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych,

9) roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12
kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów
podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na
podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w
drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i
sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i
sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego
pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy,

10) dniu bilansowym - rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza
sprawozdanie finansowe,

11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości - rozumie się przez to wybrane i
stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone
w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych,

12) aktywach - rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o
wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które
spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych,

13) aktywach trwałych - rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do
aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18,

14) wartościach niematerialnych i prawnych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt
17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe
nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na
potrzeby jednostki, a w szczególności:

a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych

oraz zdobniczych,
c) know-how.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne
zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami
określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również
nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych,

15) środkach trwałych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa
trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby
jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle
i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
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c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub
leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z
warunkami określonymi w ust. 4,

16) środkach trwałych w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych
środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka
trwałego,

[17) inwestycjach - rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu
osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych
aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach)
lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności
aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie
są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych
korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń przez inwestycje rozumie się lokaty,]

<17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu
osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości
tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w
zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w
szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i
prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w
celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów
reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty,>

18) aktywach obrotowych - rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w
przypadku:

a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 - są przeznaczone do zbycia lub
zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu
operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12
miesięcy,

b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 - są płatne i wymagalne lub
przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty
ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c) należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i
usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do
aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego,

d) rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego,

19) rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte w celu
zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty
gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty
oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym,

20) zobowiązaniach - rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek
wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują
wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki,
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21) rezerwach - rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalności lub
kwota nie są pewne,

22) zobowiązaniach krótkoterminowych - rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu
dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

23) instrumentach finansowych - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje
powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo
instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu
zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki
gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających
z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów
finansowych nie zalicza się w szczególności:

a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu

udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom
poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez
dłużnika w wymaganym terminie,

c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy
terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga
wydania papierów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy
przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów
wartościowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie
odrębnych przepisów,

d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały
pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w
kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka,

e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b
ust. 9,

24) aktywach finansowych - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty
kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo
do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów
finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach,

25) aktywach pieniężnych - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków
płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne
aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów
finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia
ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku
przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się
je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej),

26) instrumentach kapitałowych - rozumie się przez to kontrakty, z których wynika
prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub
dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje
na akcje własne lub warranty,
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27) zobowiązaniach finansowych - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do
wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną
jednostką, na niekorzystnych warunkach,

28) zobowiązaniach warunkowych - rozumie się przez to obowiązek wykonania
świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń,

29) aktywach netto - rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o
zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu,

30) przychodach i zyskach - rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w
okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej
wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości
zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego
niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli,

31) kosztach i stratach - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w
okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej
wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości
zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub
zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez
udziałowców lub właścicieli,

32) pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych - rozumie się przez to koszty i
przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w
szczególności koszty i przychody związane:

a) z działalnością socjalną,
b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości

niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości
niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji,

c) z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych
zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji,
jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę
rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,

d) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych,
nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze
publicznoprawnym nieobciążających kosztów,

e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z
operacjami finansowymi,

f) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem
odpisów obciążających koszty finansowe,

g) z odszkodowaniami i karami,
h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny

aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen
sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w
budowie albo wartości niematerialnych i prawnych,

33) stratach i zyskach nadzwyczajnych - rozumie się przez to straty i zyski powstające na
skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i
niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia,
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34) sprawowaniu kontroli nad inną jednostką - rozumie się przez to zdolność jednostki
do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania
korzyści ekonomicznych z jej działalności,

35) sprawowaniu współkontroli nad inną jednostką - rozumie się przez to zdolność
wspólnika jednostki współzależnej na równi z innymi wspólnikami, na zasadach
określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie do
kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie
korzyści ekonomicznych z jej działalności,

36) znaczącym wpływie na inną jednostkę - rozumie się przez to niemającą znamion
sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na
politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez:

a) udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
b) zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym,
c) przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką,
d) udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu

dla jej działalności,
e) możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub

administrujących,
37) jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub

przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad inną jednostką, a w
szczególności:

a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby
głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie
porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu
zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub

b) uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki
(zależnej) w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub
jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu,
posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką
dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub

c) uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów
zarządzających, nadzorujących lub administrujących innej jednostki (zależnej),
lub

d) będącą udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim roku
obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia
sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie
więcej niż połowę składu zarządu tej jednostki (zależnej) lub osoby, które
zostały powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez
jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki (zależnej),

37a) jednostce dominującej niższego szczebla - rozumie się przez to spółkę handlową,
która jest jednocześnie jednostką zależną od innej spółki handlowej lub
przedsiębiorstwa państwowego i jednostką dominującą w stosunku do co najmniej
jednej spółki handlowej,

37b) jednostce dominującej wyższego szczebla - rozumie się przez to jednostkę będącą
spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która jest jednostką
dominującą w stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla,
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37c) wspólniku jednostki współzależnej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką
handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą wraz z innymi
udziałowcami współkontrolę nad jednostką współzależną,

38) znaczącym inwestorze - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub
przedsiębiorstwem państwowym, posiadającą w innej jednostce - niebędącej
jednostką zależną lub współzależną - nie mniej niż 20 % głosów w organie
stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczący wpływ wobec tej jednostki, przy
czym liczbę głosów ustala się z zachowaniem zasady określonej w pkt 37 lit. a.
Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20 %, jeżeli inne
okoliczności, wymienione w pkt 36 wskazują na wywieranie znaczącego wpływu,

39) jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub
podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa
handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą,

40) jednostce współzależnej - rozumie się przez to jednostkę, która jest
współkontrolowana przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi
umowy, umowy spółki lub statutu,

41) jednostce stowarzyszonej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową
lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa
handlowego, na którą znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ,

42) jednostkach podporządkowanych - rozumie się przez to jednostki zależne,
współzależne oraz stowarzyszone,

43) jednostkach powiązanych z jednostką - rozumie się przez to jej jednostkę
dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostki zależne, współzależne i
stowarzyszone oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą,
a także wspólnika jednostki współzależnej,

44) grupie kapitałowej - rozumie się przez to jednostkę dominującą wraz z jednostkami
zależnymi,

45) konsolidacji - rozumie się przez to łączenie sprawozdań finansowych jednostek
tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań
finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem
niezbędnych wyłączeń i korekt,

46) kapitałach mniejszości - rozumie się przez to część aktywów netto jednostki
zależnej, objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, która należy do
udziałowców innych niż jednostki grupy kapitałowej,

47) metodzie praw własności - rozumie się przez to przyjętą przez jednostkę dominującą,
wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora metodę wyceny
udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości
firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli,
współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu. Wartość początkową udziału
aktualizuje się na dzień bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, o
zmiany wartości aktywów netto jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w
okresie sprawozdawczym, wynikające zarówno z osiągniętego wyniku finansowego,
skorygowanego o odpis raty wartości firmy lub ujemnej wartości firmy przypadający
na dany okres sprawozdawczy, jak i o wszelkie inne zmiany, w tym wynikające z
rozliczeń z jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub
znaczącym inwestorem,
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48) Europejskim Obszarze Gospodarczym - rozumie się przez to kraje Unii Europejskiej
oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

2. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym
przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na
walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30
września roku poprzedzającego rok obrotowy.

4. Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i
prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym",
oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", środki trwałe lub wartości
niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas
oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli
umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który
została zawarta,

2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu
okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia
nabycia,

3) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu
okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy
czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu
umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na
korzystającego,

4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i
przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90 % wartości
rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość
końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za
przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się
płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek
na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od
opłat za używanie,

5) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o
oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy
dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w
dotychczasowej umowie,

6) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z
tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,

7) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego.
Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim
istotnych zmian.

5. W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 4, oddane
do używania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza
się u finansującego do aktywów finansowych odpowiednio jako inne długoterminowe
bądź krótkoterminowe aktywa.

6. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega
obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1, to może on dokonywać
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kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach
podatkowych i nie stosować ust. 4 i 5.

Art. 30.
1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień
średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z
zastrzeżeniem pkt 2,

2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych
- po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od
średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

2. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych
na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie
stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w
przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli
nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku
pozostałych operacji.

3. Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę
waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

4. Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach
obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i
4. Różnice kursowe, z zastrzeżeniem ust. 5-7, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów
wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie
należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach
- do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości
niematerialnych i prawnych.

[5. Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od inwestycji stanowiących pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych zakłady ubezpieczeń na życie zaliczają do przychodów lub
kosztów działalności lokacyjnej i wykazują w technicznym rachunku ubezpieczeń na
życie.

6. Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od inwestycji stanowiących pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych w części dotyczącej lokat środków skapitalizowanej
wartości rent i rezerwy na premie oraz rabaty dla ubezpieczonych zakłady ubezpieczeń
majątkowych i osobowych zaliczają do przychodów lub kosztów działalności lokacyjnej i
wykazują w technicznym rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych.]
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<5. Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od inwestycji stanowiących pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń na życie oraz zakłady
reasekuracji prowadzące działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji
ubezpieczeń na życie zaliczają do przychodów lub kosztów działalności lokacyjnej i
wykazują w technicznym rachunku ubezpieczeń na życie.

6. Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od inwestycji stanowiących pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w części dotyczącej lokat środków
skapitalizowanej wartości rent i rezerwy na premie oraz rabaty dla ubezpieczonych,
zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz zakłady reasekuracji
prowadzące działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń
majątkowych i osobowych zaliczają do przychodów lub kosztów działalności
lokacyjnej i wykazują w technicznym rachunku ubezpieczeń majątkowych i
osobowych.>

7. Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od należności i zobowiązań z tytułu
ubezpieczeń i reasekuracji zalicza się do pozostałych przychodów lub kosztów
technicznych na udziale własnym.

Art. 36.
1. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich

rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub
umowy o utworzeniu jednostki.

[2. Kapitał zakładowy spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, fundusz
udziałowy spółdzielni wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i
wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe
ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.]

<2. Kapitał zakładowy spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
towarzystw reasekuracji wzajemnej, fundusz udziałowy spółdzielni wykazuje się w
wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne
wkłady na poczet kapitału.>

2a. (uchylony).
2b. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału

zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości
emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów
finansowych.

2c. Kapitały (fundusze) własne powstałe z zamiany dłużnych papierów wartościowych,
zobowiązań i pożyczek na udziały wykazuje się w wartości nominalnej tych papierów
wartościowych, zobowiązań i pożyczek, po uwzględnieniu niezamortyzowanego
dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i niezapłaconych do dnia zamiany, które nie
będą wypłacone, niezrealizowanych różnic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów
emisji. Jeżeli dłużne papiery wartościowe, zobowiązania i pożyczki są wyrażone w
walucie obcej, to na dzień zamiany stosuje się do nich przepisy art. 30.

2d. Przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio do zobowiązań bezwarunkowo umorzonych w
wyniku postępowania naprawczego lub układowego.

2e. W razie powzięcia uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
określającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej
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pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników) i wykazuje się jako
składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający
jego odpisanie; uchwalone, lecz niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej
pozycji kapitałów własnych "Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość
ujemna)".

3. Składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji lub
upadłości należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go:

1) (skreślony),
[2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i towarzystwach ubezpieczeń

wzajemnych - o udziały własne,]
<2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwach ubezpieczeń

wzajemnych i towarzystwach reasekuracji wzajemnej – o udziały własne,>
3) w spółkach akcyjnych - o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano

zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje własne.
4. Przepis ust. 3 może być odpowiednio stosowany przez jednostki objęte postępowaniem

naprawczym lub układowym.

Art. 38.
[1. Zakłady ubezpieczeń zaliczają do kosztów operacyjnych zmiany stanu rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych, które powinny zapewnić pełne pokrycie bieżących i przyszłych
zobowiązań, jakie mogą wynikać z umów ubezpieczeniowych.]

<1. Zakłady ubezpieczeń zaliczają do kosztów operacyjnych zmiany stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, które powinny zapewnić pełne pokrycie bieżących i
przyszłych zobowiązań, jakie mogą wynikać z umów ubezpieczenia i umów
reasekuracji.>

<1a. Zakłady reasekuracji zaliczają do kosztów operacyjnych zmiany stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, które powinny zapewnić pełne pokrycie bieżących i
przyszłych zobowiązań, jakie mogą wynikać z umów reasekuracji.>

2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, z wyjątkiem rezerw na wyrównanie szkodowości,
ustala się nie później niż na dzień bilansowy. Rezerwę na wyrównanie szkodowości
ustala się nie później niż na dzień kończący rok obrotowy.

Art. 42.
1. [W jednostkach innych niż banki i zakłady ubezpieczeń na wynik finansowy netto składają

się:] <W jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
na wynik finansowy netto składają się:>

1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych,

2) wynik operacji finansowych,
3) wynik operacji nadzwyczajnych,
4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,

którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie
odrębnych przepisów.
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2. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych
zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi
przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów
wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o
całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży
produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

3. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w
szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz
aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki
dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z
tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż
wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad
dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o
których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2.

4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a
stratami nadzwyczajnymi.

Art. 44.
1. [W zakładach ubezpieczeń na wynik finansowy netto składają się:] <W zakładach

ubezpieczeń i zakładach reasekuracji na wynik finansowy netto składają się:>
1) wynik techniczny ubezpieczeń,
2) różnica między przychodami a kosztami z działalności lokacyjnej niezaliczana do

wyniku technicznego ubezpieczeń,
3) różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami,
4) wynik operacji nadzwyczajnych,
5) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,

którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych na podstawie
odrębnych przepisów.

2. Wynik techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między przychodami ze składek,
pozostałymi przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami,
świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem
udziału reasekuratorów w składce, odszkodowaniach i zmianach stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej i
pozostałymi kosztami technicznymi. W przypadku gdy:

1) przychody z lokat przeznaczone są zgodnie z odrębnymi przepisami na zwiększenie
rezerw,

[2) zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w dziale ubezpieczeń na życie inwestuje
łącznie środki własne i środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych]

<2) zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową w dziale
ubezpieczeń na życie lub zakład reasekuracji prowadzący działalność
reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie inwestują łącznie
środki własne i środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych,>
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- to przychody i koszty działalności lokacyjnej wykazuje się w technicznym rachunku
ubezpieczeń.

3. Na różnicę między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami składa się w
szczególności różnica między:

1) pozostałymi przychodami finansowymi a pozostałymi kosztami finansowymi,
2) pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi,
3) przychodami a kosztami z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego.

4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje się przepis art. 42 ust. 4.

Art. 46.
1. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i

poprzedni rok obrotowy.
1a. W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy niż określony w ust. 1, w

bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok
obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy.

2. Wykazana w aktywach bilansu, z zastrzeżeniem ust. 2a, wartość poszczególnych grup
składników aktywów wynika z ich wartości księgowej, skorygowanej o:

1) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy
aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów
trwałych,

2) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych,
3) odpisy aktualizujące wartość należności.

2a. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wykazuje się w bilansie w kwocie netto po
kompensacie, jeżeli jednostka ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów i
zobowiązań danego rodzaju i zamierza je rozliczyć w kwocie netto albo jednocześnie
wydać składnik aktywów finansowych i rozliczyć zobowiązanie finansowe.

3. Jeżeli w myśl odrębnych przepisów w ciągu roku dokonywane są odpisy z wyniku
finansowego bieżącego roku obrotowego, to należy je wykazać ze znakiem ujemnym w
odrębnej pozycji pasywów "Kapitał (fundusz) własny", w pozycji "Odpisy z zysku netto
w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)".

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze tworzone na podstawie
odrębnych przepisów, niezaliczone do kapitałów (funduszów) własnych, wykazuje się w
pasywach bilansu w grupie zobowiązań jako fundusze specjalne.

[5. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:
1) dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń - w załączniku nr 1 do ustawy,
2) dla banków - w załączniku nr 2 do ustawy,
3) dla zakładów ubezpieczeń - w załączniku nr 3 do ustawy.]

<5. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:
1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji – w

załączniku nr 1 do ustawy,
2) dla banków – w załączniku nr 2 do ustawy,
3) dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – w załączniku nr 3 do

ustawy.>
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Art. 47.
1. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz

obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
2. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy niż

określony w ust. 1, w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty,
zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.

3. W przypadku gdy jednostka przewiduje zaprzestanie określonego zakresu działalności
mającego wpływ na przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, przy
zachowaniu zasady kontynuacji - odpowiednie przychody i koszty z tym związane należy
wykazać odrębnie od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej.

[4. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:
1) dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń - w załączniku nr 1 do ustawy,

w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym, zależnie od wyboru dokonanego
przez kierownika jednostki,

2) dla banków - w załączniku nr 2 do ustawy,
3) dla zakładów ubezpieczeń - w załączniku nr 3 do ustawy.]

<4. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:
1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji – w

załączniku nr 1 do ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym,
zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki,

2) dla banków – w załączniku nr 2 do ustawy,
3) dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – w załączniku nr 3 do

ustawy.>

Art. 48.
1. Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego,

aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust. 1, a w
szczególności obejmować:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz
przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku
poprzedzającego,

2) dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale

(funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy
sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym,

b) proponowany podział zysku lub pokrycia straty,
c) podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,
d) inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

[2. Zakres informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki inne niż banki i zakłady
ubezpieczeń, określa załącznik nr 1 do ustawy.]
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<2. Zakres informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki inne niż banki,
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, określa załącznik nr 1 do ustawy.>

Art. 48a.
[1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o zmianach

poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok
obrotowy określone:

1) dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń - w załączniku nr 1 do ustawy,
2) dla banków - w załączniku nr 2 do ustawy,
3) dla zakładów ubezpieczeń - w załączniku nr 3 do ustawy.]

<1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o
zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i
poprzedni rok obrotowy określone:

1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji – w
załączniku nr 1 do ustawy,

2) dla banków – w załączniku nr 2 do ustawy,
3) dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – w załączniku nr 3 do

ustawy.>
2. W przypadku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za inny

okres sprawozdawczy niż określony w ust. 1, w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu)
własnym wykazuje się zmiany poszczególnych pozycji kapitału (funduszu) własnego za
bieżący okres sprawozdawczy i poprzedni rok obrotowy.

Art. 48b.
[1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą bezpośrednią albo pośrednią,

zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki, wykazuje dane za bieżący i
poprzedni rok obrotowy, obejmując informacje w zakresie ustalonym:

1) dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń - w załączniku nr 1 do ustawy,
2) dla banków - w załączniku nr 2 do ustawy,
3) dla zakładów ubezpieczeń - w załączniku nr 3 do ustawy.]

<1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą bezpośrednią albo
pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki, wykazuje
dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy, obejmując informacje w zakresie
ustalonym:

1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji – w
załączniku nr 1 do ustawy,

2) dla banków – w załączniku nr 2 do ustawy,
3) dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – w załączniku nr 3 do

ustawy.>
2. W przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych za inny okres

sprawozdawczy niż określony w ust. 1, rachunek przepływów pieniężnych sporządza się
za bieżący okres sprawozdawczy i analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
obrotowego.
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3. W rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyjątkiem wpływów i
wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych, przy czym
dla właściwego określenia wartości przepływów pieniężnych:

1) przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki
oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej
(lokacyjnej) lub finansowej,

2) przez działalność inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie
składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz
wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści,

3) przez działalność finansową rozumie się pozyskiwanie lub utratę źródeł
finansowania [zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału (funduszu) własnego i
obcego w jednostce] oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.

Art. 49.
[1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw

ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki
sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności
jednostki.]

<1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw
ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni,
przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym
sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.>

2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie
majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie
czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego,

2) przewidywanym rozwoju jednostki,
3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju,
4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej,
5) nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i

wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują,
cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia,

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach),
7) instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków
pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem
finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów
planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń,

8) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery
wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno również obejmować - o ile jest to istotne
dla oceny sytuacji jednostki - wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z
informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także
dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Art. 50.
1. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze

szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z
potrzeb lub specyfiki jednostki.

2. Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w
roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech
wielkości:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50
osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie
przekroczyła równowartości 2.000.000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w
walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro

- może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując
informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi.
Informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.

3. W przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania
finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok
poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te
pomija się.

[4. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do banków i zakładów ubezpieczeń.]
<4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów

reasekuracji.>

Art. 64.
1. Badaniu i ogłaszaniu, z zastrzeżeniem art. 64b, podlegają roczne skonsolidowane

sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe -
kontynuujących działalność:

[1) banków oraz zakładów ubezpieczeń,]
<1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,>
2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi

oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu

funduszy emerytalnych,
3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który

sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących
warunków:
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a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej
50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w
walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych
za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej
5.000.000 euro.

2. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w art.
51 ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania
finansowego.

3. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo
zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także
roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.

4. Badaniu i ogłaszaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe
funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania
jednostkowe subfunduszy.

5. (skreślony).
6. (uchylony).

Art. 64a.
1. Oddział, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

[1) zakładu ubezpieczeń oraz]
<1) zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji oraz >
2) banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, w rozumieniu

przepisów Prawa bankowego
- zwanych dalej "instytucją kredytową lub finansową", ogłasza, sporządzone i zbadane
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedziby instytucji kredytowej
lub finansowej, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z
działalności oraz opinią biegłego rewidenta.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta.

Art. 65.
1. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta

pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z
zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności stwierdzać, czy badane
sprawozdanie finansowe:

1) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
2) zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa,

statutem lub umową,
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4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w
odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte w tym
sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są z informacjami
zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

3. W opinii należy również:
1) poinformować o niedopełnieniu, do dnia wyrażenia opinii, określonych w art. 69 i 70

obowiązków złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia
sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy,

2) wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji
działalności przez jednostkę.

4. Opinia powinna w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do
sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii,
z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Zastrzeżenia
należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg.

5. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien przedstawiać w szczególności:
1) ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę),
2) stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,
3) ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,
4) charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem

biegłego rewidenta wymagają one omówienia,
5) stwierdzenie stosowania się przez bank do obowiązujących zasad w zakresie

ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowości
ustalenia współczynnika wypłacalności,

[6) stwierdzenie utworzenia przez zakład ubezpieczeń rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących i
przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, oraz
zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o działalności
ubezpieczeniowej, a także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i
posiadania finansowego pokrycia tego marginesu,]

<6) stwierdzenie utworzenia przez zakład ubezpieczeń rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących
i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia i
umów reasekuracji, oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z
przepisami o działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, a
także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i posiadania
finansowego pokrycia tego marginesu,>

<6a) stwierdzenie utworzenia przez zakład reasekuracji rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących
i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów reasekuracji, oraz
zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o działalności
reasekuracyjnej, a także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i
posiadania finansowego pokrycia tego marginesu,>

7) przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki,
ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami
sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a
zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku
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badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie
finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym
poinformować w raporcie, a w razie potrzeby również w opinii.

6. Opinia i raport powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji
rewizyjnej. Powinny one umożliwić biegłemu rewidentowi, niebiorącemu udziału w
badaniu, prześledzenie jego przebiegu i znalezienie uzasadnienia dla opinii wyrażonej o
badanym sprawozdaniu finansowym.

[Art. 68.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółki
akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub
członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a
jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinii wraz z raportem
biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym
zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli
członków spółdzielni. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.]

<Art. 68.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do
udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania
finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe
podlega obowiązkowi badania – także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta –
najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem
akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków
spółdzielni. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.>

Art. 81.
1. (uchylony).
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

1) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego szczególne
zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w tym:

a) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, połączonym
sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi
subfunduszami oraz sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy,

b) zasady sporządzania sprawozdania finansowego, połączonego sprawozdania
finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz
sprawozdań jednostkowych subfunduszy,

c) terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania
finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu
inwestycyjnego oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy,

d) terminy sporządzenia i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz
półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego
oraz półrocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy,
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e) terminy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego
połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z
wydzielonymi subfunduszami oraz rocznych sprawozdań jednostkowych
subfunduszy,

2) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, szczególne
zasady rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w
ramach których prowadzona jest działalność maklerska, w tym zakres informacji
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych oraz odpowiednio w
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych oraz w
sprawozdaniach z działalności,

[3) szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady
ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w tym
zakres informacji wykazywanych w tych sprawozdaniach oraz w sprawozdaniach z
działalności,]

<3) szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych
grup kapitałowych, w tym zakres informacji wykazywanych w tych
sprawozdaniach oraz w sprawozdaniach z działalności,>

4) szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób
prezentacji instrumentów finansowych,

5) (uchylony),
6) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego:

[a) szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń, w tym również
tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz zakres informacji
wykazywanych w informacji dodatkowej, zasady sporządzania
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w tym zakres
informacji wykazywanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
grup kapitałowych oraz w sprawozdaniach z działalności,]

<a) szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów
reasekuracji, w tym również tworzenia rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych oraz zakres informacji wykazywanych w informacji
dodatkowej, zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grup kapitałowych, w tym zakres informacji wykazywanych w
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych oraz w
sprawozdaniach z działalności,>

b) szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych, w tym zakres
informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, terminy sporządzenia i
złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, zakres ogłaszania
rocznego sprawozdania finansowego oraz termin zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego,

7) (skreślony),
8) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego:

a) szczególne zasady rachunkowości banków, w tym zakres informacji
wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego,

b) (uchylona),
c) zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,
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9) zakres działania, liczbę członków i podmioty uprawnione do ich zgłoszenia oraz
sposób organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości, o którym mowa w art. 10
ust. 3,

10) po zasięgnięciu opinii Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej
sprawozdania finansowego.

Art. 83.
1. W celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych i ograniczenia nakładu

pracy związanego z ustaleniem zakładowych planów kont mogą być stosowane
wzorcowe plany kont.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, wzorcowe plany kont:

1) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego - dla banków,
2) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - dla

jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi,
3) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - dla

funduszy inwestycyjnych,
[4) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego - dla zakładów ubezpieczeń

lub funduszy emerytalnych,]
<4) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego – dla zakładów

ubezpieczeń, zakładów reasekuracji lub funduszy emerytalnych,>
5) (skreślony),
6) dla pozostałych jednostek,
7) po zasięgnięciu opinii Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej -

dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
[ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O

KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI I
ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ]

<Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa
w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń

i zakłady reasekuracji>

ZAŁĄCZNIK Nr 3
[ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O

KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ]
<Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa

w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji>
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USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. z

2007 r. Nr 168, poz. 1186 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888)

Art. 36.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących podmiotów:

1) (uchylony);
2) spółek jawnych;

2a) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
3) spółek partnerskich;
4) spółek komandytowych;
5) spółek komandytowo-akcyjnych;
6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
7) spółek akcyjnych;

7a) spółek europejskich;
8) spółdzielni;

8a) spółdzielni europejskich;
9) przedsiębiorstw państwowych;

10) jednostek badawczo-rozwojowych;
11) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej
"przedsiębiorstwami zagranicznymi";

12) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
<12a) towarzystw reasekuracji wzajemnej;>
13) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają

obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
14) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
15) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń[.]<;>
<16) głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji.>

Art. 38.
W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) dla każdego podmiotu:
a) nazwę lub firmę, pod którą działa,
b) oznaczenie jego formy prawnej,
c) jego siedzibę i adres,
d) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich

siedziby i adresy,
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e) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w
ewidencji działalności gospodarczej,

f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku
przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych
podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania
podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot
wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji
innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie
poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji,
wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,

g) wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej,

h) numer NIP;
2) (uchylony);

2a) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania
interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki
komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje
o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej,
powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia
zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje;

3) w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub
umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz
jego numer REGON;

4) w przypadku spółki jawnej:
a) oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona);

4a) w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:
a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy

prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków
europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

b) wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania
interesów gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania
powstałe przed jego przystąpieniem do zgrupowania;

5) w przypadku spółki partnerskiej:
a) oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z późn. zm.) - zaznaczenie tej okoliczności;

6) w przypadku spółki komandytowej:
a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
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c) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który
komandytariuszem,

d) wysokość sumy komandytowej,
e) przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części

został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;
7) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:

a) oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
c) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
d) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne -

zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w
zamian za nie akcji;

8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne

- zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie
udziałów,

b) określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,
c) zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub

łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych
przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,

d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym
wspólnikiem spółki,

e) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie
tego pisma;

9) w przypadku spółki akcyjnej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli

akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z
podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,

b) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy
zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,

c) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
e) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
f) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego

pisma,
g) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym

akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki
niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,

h) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie
zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki,
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i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te
obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

9a) w przypadku spółki europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
b) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,

z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to
spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

c) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy
zarząd albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych,

d) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to

spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

f) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
g) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego

pisma,
h) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym

akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki
niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,

i) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie
zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki
europejskiej,

j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te
obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

9b) w przypadku spółdzielni europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną

udziałów,
b) jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy
to spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

c) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej -
oznaczenie tego pisma,

d) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji;
10) w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski;
11) w przypadku jednostki badawczo-rozwojowej - podmiot tworzący jednostkę;
12) w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego:

a) nazwisko i imiona osoby fizycznej lub określenie osoby prawnej, która uzyskała
zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z miejscem zamieszkania (siedzibą) i adresem
tej osoby,
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b) oznaczenie organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie tego
przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz numer i datę
tego zezwolenia;

13) w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego
zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego
działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę
dotyczącą uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych,
wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie
towarzystwa;

<13a) w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej – oznaczenie
terytorialnego zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń
objętego działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i
zapasowego, wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na
prowadzenie towarzystwa;>

14) w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

a) oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy
organizacyjno-prawnej,

b) siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,
c) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie

wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca,
wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego
rejestr i przechowującego akta,

d) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla
przedsiębiorcy;

[15) w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
a) oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń wraz z określeniem jego formy

organizacyjno-prawnej,
b) siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń,
c) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń istnieje lub wykonuje działalność na

podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny zakład
ubezpieczeń, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu
prowadzącego rejestr i przechowującego akta,

d) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń nie podlega prawu jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla zagranicznego
zakładu ubezpieczeń.]

<15) w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz
głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji:

a) oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu
reasekuracji wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej,
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b) siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego
zakładu reasekuracji,

c) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji
istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru – rejestr,
w którym wpisany jest zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny
zakład reasekuracji, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem
organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta,

d) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji
nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym –
określenie prawa państwa właściwego dla zagranicznego zakładu
ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji.>

Art. 39.
W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

[1) oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób
wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy
w spółkach osobowych nie ma takiego organu - wskazanie wspólników
uprawnionych do reprezentowania spółki, a także sposobu reprezentacji; w
przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń dane te podlegają ujawnieniu co do
przedsiębiorców zagranicznych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, odpowiednio
z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;]

<1) oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób
wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w
przypadku gdy w spółkach osobowych nie ma takiego organu – wskazanie
wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, a także sposobu
reprezentacji; w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych
oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu
co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i
zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem
odmienności struktury ich organów;>

1a) oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i osób
fizycznych wyznaczonych jako przedstawiciele zarządców będących osobami
prawnymi;

[2) oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów zagranicznych
zakładów ubezpieczeń dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców
zagranicznych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, odpowiednio z
uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;]

<2) oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych
zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów
reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców
zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów
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reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności struktury ich
organów;>

3) dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury;
3a) dotyczące pełnomocników spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz jednostek

badawczo-rozwojowych i zakresu ich pełnomocnictwa;
[4) oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do

reprezentowania go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału
zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do reprezentacji
zagranicznego zakładu ubezpieczeń w zakresie działalności głównego oddziału;
oznaczenie pełnomocnika uprawnionego do działania w imieniu przedsiębiorcy
zagranicznego w zakresie przedsiębiorstwa zagranicznego wraz z zakresem jego
umocowania;]

<4) oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do
reprezentowania go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego
oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do
reprezentacji zagranicznego zakładu ubezpieczeń w zakresie działalności
głównego oddziału; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału
zagranicznego zakładu reasekuracji oraz osoby upoważnionej do reprezentacji
zagranicznego zakładu reasekuracji w zakresie działalności głównego oddziału;
oznaczenie pełnomocnika uprawnionego do działania w imieniu przedsiębiorcy
zagranicznego w zakresie przedsiębiorstwa zagranicznego wraz z zakresem jego
umocowania;>

5) wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje
zawieszenie członka organu;

6) w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu monistycznego:
a) oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład,
b) oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady

administrującej, uprawnionych do reprezentowania spółki europejskiej oraz
sposobu i zakresu reprezentacji;

7) oznaczenie dyrektorów wykonawczych spółdzielni europejskiej, a w przypadku
wyboru przez spółdzielnię europejską systemu monistycznego - oznaczenie rady
administrującej oraz osób wchodzących w jej skład.

Art. 40.
W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

[1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z tym że w
przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń określa się przedmiot działalności oddziału;]

<1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z tym
że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych
zakładów reasekuracji określa się przedmiot działalności oddziału;>

2) wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat
ich złożenia;



- 111 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3) wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało
obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości;

4) wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale
zysku lub pokryciu straty;

5) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości
wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;

6) (uchylony).

Art. 44.
1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu
komisarycznego;

2) dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy
komisarycznego;

3) informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki;
4) informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu

podmiotu w inny sposób;
4a) informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

5) informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, o ogłoszeniu upadłości z
określeniem sposobu prowadzenia postępowania i jego zmianach, o zakończeniu
tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy przymusowego,
syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach
powołanych w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego
(reprezentant upadłego lub przedstawiciel upadłego);

6) dla spółki europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i
spółdzielni europejskiej - wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby, a w
przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby - informację o państwie, do
którego przeniesiono siedzibę, i rejestrze, do którego wpisano podmiot.

[2. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się co do oddziałów i odpowiednio
przedsiębiorców zagranicznych lub zagranicznych zakładów ubezpieczeń.]

<2. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych
zakładów reasekuracji działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dane, o
których mowa w ust. 1, zamieszcza się co do oddziałów i odpowiednio
przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub
zagranicznych zakładów reasekuracji.>
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.

665, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) bank zagraniczny - bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na

terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
3) międzynarodowa instytucja finansowa - instytucję finansową, której większość

kapitału własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju lub banków centralnych takich państw,

4) karta płatnicza - kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza,
uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty
wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu -
także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu,

5) pieniądz elektroniczny - wartość pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik
znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest przechowywana na informatycznych nośnikach danych,
b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne

o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość,
c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż

wydający ją do dyspozycji,
d) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne,
e)  jest wyrażona w jednostkach pieniężnych,

6) (uchylony),
7) instytucja finansowa - podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego

podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:

a)  nabywania i zbywania udziałów lub akcji,
b)  udzielania pożyczek ze środków własnych,
c)  udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,
d)  świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,
e)  świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych,
f)  emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi,
g)  udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań

nieujmowanych w bilansie,
h)  obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej

lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada
zdolność prawną:
–  terminowymi operacjami finansowymi,
–  instrumentami rynku pieniężnego,
–  papierami wartościowymi,
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i)  uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług
związanych z taką emisją,

j)  świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami,
k)  świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego,
l)  świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym,

8) podmiot dominujący:
a) podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539) lub

b) podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób
wywierać znaczący wpływ na inny podmiot,

9) podmiot zależny - podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem
dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego
uważa się również za podmioty zależne od pierwotnego podmiotu dominującego,

[10) holding finansowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem
nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o
nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i
firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr
83, poz. 719), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym", a w skład grupy
wchodzą wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje
finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy,
bank zagraniczny lub instytucja kredytowa,]

<10) holding finansowy – grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem
nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o
nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w
skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119), zwanej dalej „ustawą o nadzorze uzupełniającym”, a w skład grupy
wchodzą wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje
finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank
krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa,>

11) holding mieszany - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym
jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani
dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o
nadzorze uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank
krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa,

11a) holding bankowy zagraniczny - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej
jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja
kredytowa lub instytucja finansowa,

11b) holding bankowy krajowy - grupę podmiotów:
a)  w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub
b)  w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane,
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11c) holding hybrydowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem
nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w
skład grupy wchodzą w większości podmioty niebędące bankami krajowymi,
bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi,
zaś przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy,

12)  przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych - podmiot, którego podstawowa
działalność ma charakter pomocniczy w stosunku do podstawowej działalności
jednego lub więcej banków, a w szczególności polega na zarządzaniu własnym lub
powierzonym majątkiem lub świadczeniu usług w zakresie przetwarzania danych,

13)  właściwe władze nadzorcze - władze uprawnione na mocy obowiązujących
przepisów do sprawowania nadzoru nad podmiotami działającymi na rynku
finansowym,

14)  znaczący wpływ - zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie
wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej
podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu,

15) bliskie powiązania:
a)  posiadanie przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % kapitału

innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20 % głosów w
organach innego podmiotu lub

b) pozostawanie z innym podmiotem w związku gospodarczym, opartym na stałej
współpracy, w szczególności wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w
ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie
się sytuacji finansowej jednego z podmiotów,

16)  podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - co najmniej dwa podmioty, z
których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na
pozostałe lub które stanowią dla banku jedno ryzyko gospodarcze ze względu na to,
że kondycja finansowa jednego z nich może mieć wpływ na spłatę zobowiązań przez
pozostałe,

16a) przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807),

16b) przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt
3 ustawy wymienionej w pkt 16a,

17)  instytucja kredytowa - podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej
Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych
dalej "państwami członkowskimi", prowadzący we własnym imieniu i na własny
rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność
polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod
jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza
elektronicznego,

18)  oddział instytucji kredytowej - jednostkę organizacyjną instytucji kredytowej
wykonującą w jej imieniu i na jej rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające
z zezwolenia udzielonego tej instytucji kredytowej, przy czym wszystkie jednostki
organizacyjne danej instytucji kredytowej odpowiadające powyższym cechom,
utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział,
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19) oddział banku krajowego za granicą - jednostkę organizacyjną banku krajowego
wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności
wynikające z zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie
jednostki organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym
cechom, utworzone na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, uważa
się za jeden oddział,

20)  oddział banku zagranicznego - jednostkę organizacyjną banku zagranicznego
wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności
wynikające z zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki
organizacyjne danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom,
utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział,

21)  działalność transgraniczna - wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa
goszczącego wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym z
udzielonego zezwolenia, bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku,

22)  państwo macierzyste - państwo członkowskie, w którym dana instytucja kredytowa
uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności i na terenie którego ma swoją
siedzibę,

23)  państwo goszczące - państwo członkowskie, na terytorium którego bank krajowy
wykonuje lub zamierza wykonywać działalność,

24)  instytucja pośrednicząca - bank lub inną instytucję uczestniczącą w wykonywaniu
przelewów transgranicznych, niebędącą bankiem zleceniodawcy ani bankiem
beneficjenta,

25) towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w
rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146, poz. 1546),

26) fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

27) umowa o subpartycypację - umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

28) instytucja dominująca w państwie członkowskim - instytucję kredytową lub bank
krajowy, w stosunku do których podmiotem zależnym lub blisko powiązanym w
rozumieniu pkt 15 lit. a jest instytucja kredytowa, instytucja finansowa lub bank
krajowy, oraz które nie są podmiotami zależnymi w stosunku do instytucji
kredytowej działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie
lub instytucji finansowej z siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub banku
krajowego,

29) podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim - podmiot
dominujący w holdingu finansowym lub hybrydowym, który nie jest podmiotem
zależnym w stosunku do instytucji kredytowej działającej na podstawie zezwolenia
udzielonego w tym samym państwie lub w stosunku do instytucji finansowej z
siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub nie jest podmiotem zależnym w
stosunku do banku krajowego, jeżeli podmiot ten ma siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

30) unijna instytucja dominująca - instytucję dominującą w państwie członkowskim,
która nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji kredytowej lub banku
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krajowego, lub instytucji finansowej z siedzibą na terytorium państwa
członkowskiego,

31) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym - podmiot dominujący w
holdingu finansowym w państwie członkowskim, który nie jest podmiotem zależnym
w stosunku do instytucji kredytowej lub banku krajowego, lub instytucji finansowej
z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego.

2. Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a) oraz w
pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym,
wchodzącym w skład holdingu.

3. Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw
niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Art. 13.
1. Założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne,

z tym że założycieli nie może być mniej niż 3.
2. Założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej

dla założenia spółdzielni, określonej ustawą - Prawo spółdzielcze.
[3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do banku, którego założycielem jest Skarb Państwa,

bank krajowy, instytucja kredytowa, bank zagraniczny, krajowy lub zagraniczny zakład
ubezpieczeń lub międzynarodowa instytucja finansowa.]

<3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do banku, którego założycielem jest Skarb
Państwa, bank krajowy, instytucja kredytowa, bank zagraniczny, krajowy lub
zagraniczny zakład ubezpieczeń, krajowy lub zagraniczny zakład reasekuracji lub
międzynarodowa instytucja finansowa.>

Art. 127.
1. Fundusze własne banku obejmują:

1) fundusze podstawowe banku,
2) fundusze uzupełniające banku w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych

banku,
3) (uchylony).

2. Fundusze podstawowe banku obejmują:
1) fundusze zasadnicze banku, które stanowią:

a)  w banku państwowym - fundusz statutowy, fundusz zapasowy i fundusz
rezerwowy,

b)  w banku w formie spółki akcyjnej - wpłacony i zarejestrowany kapitał
zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, z wyłączeniem
wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych,

c)  w banku spółdzielczym - wpłacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i
fundusz rezerwowy,

d)  w oddziale banku zagranicznego - fundusze określone w regulaminie oddziału,
2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:

a)  fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
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b)  niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
c)  zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu

sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i
dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez
biegłych rewidentów,

d) inne pozycje bilansu banku, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego,
3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią:

a)  akcje własne posiadane przez bank, wycenione według wartości bilansowej,
pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,

b)  wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej,
c)  strata z lat ubiegłych,
d)  strata w trakcie zatwierdzania,
e)  strata netto bieżącego okresu,
f) inne pomniejszenia funduszy podstawowych banku, określone przez Komisję

Nadzoru Finansowego.
3. Fundusze uzupełniające banku obejmują:

1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - utworzony
na podstawie odrębnych przepisów,

2) za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego:
a) dodatkową kwotę odpowiedzialności członków banku spółdzielczego, w części

określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie większej niż połowa
kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,

b) zobowiązania podporządkowane, rozumiane jako zobowiązania z tytułu
przyjęcia przez bank - w kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji Komisji
Nadzoru Finansowego, wydanej na wniosek banku, pomniejszanej na koniec
każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy o 20 % tej kwoty, z tym że
w banku państwowym, banku w formie spółki akcyjnej oraz w oddziale banku
zagranicznego kwota ta nie może przewyższać połowy funduszy podstawowych,
zaś w banku spółdzielczym suma tej kwoty i dodatkowej kwoty
odpowiedzialności członków, o której mowa w lit. a), nie może przewyższać
połowy funduszy podstawowych banku - środków pieniężnych spełniających
zgodnie z umową łącznie następujące warunki:
-  środki pieniężne przyjęto na okres co najmniej 5 lat (okres umowy),
-  środki pieniężne nie mogą być wycofane z banku przed upływem okresu

umowy, z zastrzeżeniem ust. 4,
-  środki pieniężne podlegają zwrotowi w ostatniej kolejności w przypadku

upadłości banku lub jego likwidacji,
-  zwrot środków pieniężnych nie jest zabezpieczony przez bank bezpośrednio

lub pośrednio,
c)  fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych, pod warunkiem że:

-  bank może dowolnie wykorzystywać je na pokrycie niezidentyfikowanego
ryzyka,
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-  ich kwota została obliczona zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości, ustalona przez zarząd banku i zweryfikowana przez biegłych
rewidentów,

d) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie
wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, pod warunkiem
że:
-  nie podlegają one spłacie z inicjatywy wierzyciela bez uprzedniej zgody

Komisji Nadzoru Finansowego,
-  umowa przyznaje bankowi możliwość odroczenia spłaty odsetek z tytułu tych

pozycji,
-  w razie upadłości banku lub jego likwidacji przyjęte środki będą podlegać

zwrotowi w ostatniej kolejności,
-  warunki emisji zapewniają możliwość pokrywania strat kwotą długu wraz z

niespłaconymi odsetkami, wynikającymi z tych pozycji,
3) inne pozycje określone przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu bezpiecznego

prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w banku,
4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez Komisję Nadzoru

Finansowego.
4. Na wniosek banku Komisja Nadzoru Finansowego może wyrazić zgodę na wcześniejszy

zwrot środków pieniężnych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b), pod warunkiem
spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 128 ust. 1.

5. Komisja Nadzoru Finansowego:
1) określi, w drodze uchwały, wysokość i warunki zaliczania do funduszy własnych

banku spółdzielczego części dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków banku
spółdzielczego, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a),

1a) (uchylony),
2) może określić, w drodze uchwały:

a)  inne pozycje bilansu banku, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d, ich wysokość,
zakres i warunki ich zaliczania do funduszy podstawowych banku,

b)  wysokość, zakres i warunki pomniejszania funduszy podstawowych banku o
pozycje, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a-e,

c)  inne pomniejszenia funduszy podstawowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit.
f, ich wysokość, zakres i warunki pomniejszania o nie funduszy podstawowych
banku,

d)  inne pozycje bilansu banku, o których mowa w ust. 3 pkt 3, ich wysokość,
zakres i warunki ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku,

e)  pomniejszenia funduszy uzupełniających, o których mowa w ust. 3 pkt 4, ich
wysokość, zakres i warunki pomniejszania o nie funduszy uzupełniających
banku.

[6. Na wniosek banku realizującego program postępowania naprawczego lub banku
przejmującego bank zagrożony upadłością lub likwidacją, Komisja Nadzoru
Finansowego może wydać zgodę na nieuwzględnianie w pomniejszeniach funduszy
podstawowych lub uzupełniających, dla celów wyznaczania limitów, o których mowa w
art. 71 ust. 1 i 2, części lub całości zaangażowania kapitałowego banku w instytucje
finansowe, instytucje kredytowe, banki i zakłady ubezpieczeń, wyrażonego w postaci:
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1) posiadanych akcji lub udziałów,
2) kwot zakwalifikowanych do zobowiązań podporządkowanych,
3) innego zaangażowania kapitałowego w składniki zaliczane do funduszy własnych lub

kapitałów tych podmiotów, w tym dopłaty na rzecz spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, według wartości bilansowej.]

<6. Na wniosek banku realizującego program postępowania naprawczego lub banku
przejmującego bank zagrożony upadłością lub likwidacją, Komisja Nadzoru
Finansowego może wydać zgodę na nieuwzględnianie w pomniejszeniach funduszy
podstawowych lub uzupełniających, dla celów wyznaczania limitów, o których
mowa w art. 71 ust. 1 i 2, części lub całości zaangażowania kapitałowego banku w
instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji, wyrażonego w postaci:

1) posiadanych akcji lub udziałów,
2) kwot zakwalifikowanych do zobowiązań podporządkowanych,
3) innego zaangażowania kapitałowego w składniki zaliczane do funduszy

własnych lub kapitałów tych podmiotów, w tym dopłaty na rzecz spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, według wartości bilansowej.>

7. Zaliczanie lub pomniejszenie, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, może wymagać zgody
Komisji Nadzoru Finansowego. Wymóg uzyskania zgody Komisji określą uchwały, o
których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2.

Art. 140a.
[1. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku krajowego lub zezwolenia, o którym

mowa w art. 25, Komisja Nadzoru Finansowego zasięga opinii właściwych władz
nadzorczych państwa członkowskiego, gdy bank ten będzie:

1) podmiotem zależnym od:
a)  instytucji kredytowej,
b)  podmiotu dominującego wobec instytucji kredytowej,
c)  zakładu ubezpieczeń lub firmy inwestycyjnej, które uzyskały odpowiednie

zezwolenia na wykonywanie działalności w państwie członkowskim,
d)  podmiotu dominującego wobec zakładu ubezpieczeń lub firmy inwestycyjnej,

które uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie działalności w państwie
członkowskim,

2) kontrolowany przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują instytucję
kredytową, zakład ubezpieczeń lub firmę inwestycyjną, które uzyskały odpowiednie
zezwolenia na wykonywanie działalności w państwie członkowskim.]

<1. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku krajowego lub zezwolenia, o
którym mowa w art. 25, Komisja Nadzoru Finansowego zasięga opinii właściwych
władz nadzorczych państwa członkowskiego, gdy bank ten będzie:

1) podmiotem zależnym od:
a) instytucji kredytowej,
b) podmiotu dominującego wobec instytucji kredytowej,
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c) zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub firmy inwestycyjnej, które
uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie działalności w państwie
członkowskim,

d) podmiotu dominującego wobec zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji
lub firmy inwestycyjnej, które uzyskały odpowiednie zezwolenia na
wykonywanie działalności w państwie członkowskim,

2) kontrolowany przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują
instytucję kredytową, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji lub firmę
inwestycyjną, które uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie
działalności w państwie członkowskim.>

2. Komisja Nadzoru Finansowego zasięga opinii właściwych władz nadzorczych, dokonując
oceny osób zaangażowanych w zarządzanie innym podmiotem tej samej grupy w
rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy o nadzorze uzupełniającym. Komisja Nadzoru
Finansowego i inne polskie właściwe władze nadzorcze przekazują sobie nawzajem oraz
innym właściwym władzom nadzorczym wszelkie informacje niezbędne dla udzielenia
zezwolenia i celów bieżącego wykonywania nadzoru.

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. Nr 94,

poz. 1037, z późn. zm.)

Art. 4.
§ 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę
komandytowo-akcyjną,

2) spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną,
3) spółka jednoosobowa - spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje

należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza,
4) spółka dominująca - spółkę handlową w przypadku, gdy:

a)  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo
użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także
na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

b)  jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków
zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni
zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

c)  jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady
nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni
(spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

d)   członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej
spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub
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e)  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na
podstawie porozumień z innymi osobami, lub

f)  wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo
spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7,

5) spółka powiązana - spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo
spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik
lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada
bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej,

6) spółka publiczna - spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych,

[7) instytucja finansowa - bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy
inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład
ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub
dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie
należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),]

<7) instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy
inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład
ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo
emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),>

8) rejestr - rejestr przedsiębiorców,
9)głosy - głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w

sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki,
10) bezwzględna większość głosów - więcej niż połowę głosów oddanych,
11) sprawozdanie finansowe - sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o

rachunkowości.
§ 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o "umowie spółki", należy przez to rozumieć także akt

założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki
kapitałowej.

§ 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów
obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a), za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową,
która posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym
zgromadzeniu drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek
handlowych posiada równy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym
zgromadzeniu drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywiera
wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewidzianego w § 1 pkt 4 lit.
b)-f).

§ 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można ustalić stosunku
dominacji i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę dominującą
uważa się tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na
podstawie większej liczby powiązań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b)-f).
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§ 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spółek jest spółką
dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi.

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. O PRZECIWDZIAŁANIU WPROWADZANIU DO

OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z

NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU

FINANSOWANIU TERRORYZMU (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

[1) instytucji obowiązanej - rozumie się przez to banki, Narodowy Bank Polski - w
zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, sprzedaż
numizmatów, skup złota i wymianę zniszczonych środków płatniczych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z
2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398), oddziały banków zagranicznych, instytucje
pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza
elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, prowadzących działalność na
podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach
płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz.
959), firmy inwestycyjne i banki powiernicze w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz
podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami
giełdowymi i towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr
183, poz. 1537 i 1538) oraz spółki handlowe, o których mowa w art. 50a ustawy z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w zakresie - w jakim prowadzi rachunki papierów
wartościowych, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych,
zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich
wygranych, zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów
ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Poczta Polska Spółka Akcyjna,
notariuszy w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami
majątkowymi, adwokatów wykonujących zawód, radców prawnych wykonujących
zawód poza stosunkiem pracy, prawników zagranicznych świadczących pomoc
prawną poza stosunkiem pracy, biegłych rewidentów wykonujących zawód,
doradców podatkowych wykonujących zawód, podmioty prowadzące działalność
kantorową, przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty,
działalność leasingową lub factoringową, działalność w zakresie: obrotu metalami
lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej, udzielania
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pożyczek pod zastaw (lombardy) lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz
fundacje;]

<1) instytucji obowiązanej – rozumie się przez to banki, Narodowy Bank Polski –
w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, sprzedaż
numizmatów, skup złota i wymianę zniszczonych środków płatniczych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), oddziały banków
zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych
instytucji pieniądza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych,
prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o
elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn.
zm.), firmy inwestycyjne i banki powiernicze w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z
późn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zagraniczne osoby prawne
prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w
zakresie obrotu towarami giełdowymi i towarowe domy maklerskie w
rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) oraz spółki handlowe, o których
mowa w art. 50a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w zakresie – w jakim prowadzi
rachunki papierów wartościowych, podmioty prowadzące działalność w
zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na
automatach o niskich wygranych, zakłady ubezpieczeń, główne oddziały
zagranicznych zakładów ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały
zagranicznych zakładów reasekuracji, fundusze inwestycyjne, towarzystwa
funduszy inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska, notariuszy
w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami
majątkowymi, adwokatów wykonujących zawód, radców prawnych
wykonujących zawód poza stosunkiem pracy, prawników zagranicznych
świadczących pomoc prawną poza stosunkiem pracy, biegłych rewidentów
wykonujących zawód, doradców podatkowych wykonujących zawód, podmioty
prowadzące działalność kantorową, przedsiębiorców prowadzących: domy
aukcyjne, antykwariaty, działalność leasingową lub factoringową, działalność w
zakresie: obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi,
sprzedaży komisowej, udzielania pożyczek pod zastaw (lombardy) lub
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz fundacje;>

2) transakcji - rozumie się przez to wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub
bezgotówkowej, w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi
do tego samego posiadacza rachunku, z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat
terminowych, a także przelewy przychodzące z zagranicy, wymianę walut,
przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w
komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych
pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności
na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te są dokonywane we własnym jak i
cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek;
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3) wartościach majątkowych - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty
finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości
dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości;

4) rachunku - rozumie się przez to rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, rachunek papierów wartościowych i rachunek
pieniężny, służący do jego obsługi, rejestr uczestników funduszu, o którym mowa w
ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr
49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1151);

5) wstrzymaniu transakcji - rozumie się przez to czasowe ograniczenie dysponowania i
korzystania z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu dokonania
określonej transakcji przez instytucję obowiązaną;

6) blokadzie rachunku - rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie dysponowania i
korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w
tym również przez instytucję obowiązaną;

7) akcie terrorystycznym - rozumie się przez to przestępstwa przeciwko pokojowi,
ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 i 136 Kodeksu karnego;

8) jednostkach współpracujących - rozumie się przez to organy administracji rządowej i
samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także
Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli;

9) wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł - rozumie się przez to zamierzone
postępowanie polegające na:

a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o
charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub
zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu
pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez
nią prawnych konsekwencji tych działań,

b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru, źródła, miejsca przechowywania,
faktu przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi
pochodzącymi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej
działalności,

c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używanie wartości majątkowych,
pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej
działalności,

d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w
przypadkach zachowań określonych w lit. a-c

- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe będące
przedmiotem wprowadzania do obrotu finansowego wartości pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, były prowadzone na terytorium innego
państwa.

Art. 21.
1. Kontrolę wypełniania przez instytucje obowiązane, z wyłączeniem Narodowego Banku

Polskiego, obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu
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finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł lub przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, sprawuje Generalny Inspektor.

2. Kontrolę przeprowadzają pisemnie upoważnieni przez Generalnego Inspektora
pracownicy jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, zwani dalej "kontrolerami", po
okazaniu legitymacji służbowej kontrolera, zwanej dalej "legitymacją kontrolera", i
pisemnego upoważnienia.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, realizują również w ramach sprawowanego nadzoru lub
kontroli, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) Narodowy Bank Polski w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność
kantorową;

[2) Komisja Nadzoru Finansowego w stosunku do banków i oddziałów banków
zagranicznych, zakładów ubezpieczeń i głównych oddziałów zagranicznych zakładów
ubezpieczeń oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz
podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, zagranicznych osób prawnych prowadzących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami
giełdowymi, towarowych domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, jak również w stosunku do funduszy
inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A.;]

<2) Komisja Nadzoru Finansowego w stosunku do banków i oddziałów banków
zagranicznych, zakładów ubezpieczeń i głównych oddziałów zagranicznych
zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i głównych oddziałów
zagranicznych zakładów reasekuracji oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i
banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi oraz podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zagranicznych osób prawnych
prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w
zakresie obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów maklerskich w
rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, jak
również w stosunku do funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy
inwestycyjnych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;>

3) (uchylony);
4) (skreślony);
5) minister właściwy do spraw finansów publicznych w stosunku do podmiotów

urządzających i prowadzących gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach
oraz gry na automatach o niskich wygranych;

6) prezesi sądów apelacyjnych w stosunku do notariuszy;
7) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w stosunku do

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
4. Pisemna informacja o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 3, w zakresie

przestrzegania przepisów ustawy, przekazywana jest Generalnemu Inspektorowi w
terminie 14 dni od jej zakończenia.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia,
wzór legitymacji kontrolera oraz ustala zasady jej wydawania i wymiany.
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Art. 33.
1. Generalny Inspektor przekazuje, z zastrzeżeniem ust. 1a, posiadane informacje o

transakcjach objętych przepisami ustawy na pisemny i uzasadniony wniosek:
1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub osób przez niego upoważnionych,
2) Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub osób przez nich upoważnionych

- w zakresie ich kompetencji ustawowych.
1a. Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1, Generalny Inspektor przekazuje ministrowi

właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefom: Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na pisemny i
uzasadniony wniosek, złożony za zgodą Prokuratora Generalnego.

2. Informacje o transakcjach objętych przepisami ustawy, mogą być udostępniane przez
Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:

1) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektorów izb skarbowych oraz
dyrektorów urzędów kontroli skarbowej - wyłącznie w zakresie ich zadań
ustawowych;

[2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego
upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru
bankowego, w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością
ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz
podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy, zagranicznych osób
prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność
maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów maklerskich
w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz w
stosunku do funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;]

<2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego
upoważnionych – wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru
bankowego, w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad
działalnością ubezpieczeniową i działalnością reasekuracyjną oraz w stosunku
do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz podmiotów, o których
mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy, zagranicznych osób prawnych prowadzących
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie
obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów maklerskich w rozumieniu
ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz w stosunku
do funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;>

3) dyrektorów izb celnych - wyłącznie w sprawach dotyczących egzekwowania długu
celnego oraz należności podatkowych, wynikających z wymiany gospodarczej z
zagranicą;

4) (uchylony);
5) (uchylony);
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6) (skreślony);
7) Prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub osób przez

niego upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem
nadzoru nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

8) (uchylony);
9) (skreślony);

10) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Generalny Inspektor może przekazywać
informacje o transakcjach objętych przepisami ustawy, również z własnej inicjatywy.

4. W zakresie informacji objętych tajemnicą bankową Generalny Inspektor przekazuje i
udostępnia informacje organom, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zakresem
upoważnień i trybem określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1179, Nr 144, poz.
1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr
50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594).

5. Informacje związane z wprowadzaniem do systemu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, a także z finansowaniem
terroryzmu, mogą być udostępniane przez Generalnego Inspektora zagranicznym
instytucjom, o których mowa w art. 4 pkt 7, na zasadzie wzajemności, w trybie
określonym w dwustronnych porozumieniach zawartych przez Generalnego Inspektora,
także za pomocą informatycznych nośników danych.

6. Osoby, które weszły w posiadanie informacji o transakcjach objętych przepisami ustawy,
uzyskanych w trybie określonym w ust. 1-3, są obowiązane chronić informacje prawnie
chronione, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach. Zachowanie
tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy, wykonywania czynności na
podstawie umów prawa cywilnego lub ustaniu służby.

7. Obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych na podstawie ustawy informacji, do
których nie stosuje się przepisów odrębnych ustaw regulujących zasady ich ochrony,
obejmuje również pracowników instytucji obowiązanych, izb gospodarczych
zrzeszających instytucje obowiązane, banków zrzeszających banki spółdzielcze oraz
osoby wykonujące na ich rzecz czynności na podstawie umów prawa cywilnego.
Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu
wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U.

Nr 60, poz. 535, z późn. zm.)

CZĘŚĆ TRZECIA
ODRĘBNE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE

Tytuł III
[Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń]
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<Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji>

Art. 471.
[1. Wniosek o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń może zgłosić także Komisja

Nadzoru Finansowego, zwana dalej "Komisją".]
<1. Wniosek o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

może zgłosić także Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej „Komisją”.>
2. Komisja jest uczestnikiem postępowania.

Art. 472.
[1. Przed ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń sąd zasięga opinii Komisji co do

osoby syndyka. Syndyk powinien posiadać znajomość organizacji i zasad działania
zakładów ubezpieczeń. Syndykiem może być inny zakład ubezpieczeń.]

<1. Przed ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji sąd
zasięga opinii Komisji co do osoby syndyka. Syndyk powinien posiadać znajomość
organizacji i zasad działania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
Syndykiem może być inny zakład ubezpieczeń lub inny zakład reasekuracji.>

2. Syndyk przedkłada Komisji co najmniej raz w roku sprawozdanie ze swoich czynności
oraz sprawozdanie rachunkowe, po jego zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza.

3. Syndyk o ogłoszeniu upadłości zawiadamia znanych mu wierzycieli, którzy udzielili
upadłemu kredytu.

Art. 473.
[1. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd po zasięgnięciu opinii Komisji ustanawia

kuratora do reprezentowania w postępowaniu upadłościowym interesów osób
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia.]

<1. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zakładu ubezpieczeń sąd po zasięgnięciu
opinii Komisji ustanawia kuratora do reprezentowania w postępowaniu
upadłościowym interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia.>

2. Do kuratora, o którym mowa w niniejszym dziale, stosuje się odpowiednio przepisy art.
187 ust. 3 i 4 oraz przepisy o sprawozdaniach syndyka.

3. Kuratorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sędziego-komisarza
na wniosek Komisji. Wynagrodzenie wypłaca się z funduszów masy upadłości i zalicza
się do kosztów postępowania upadłościowego.

Art. 477.
[1. Z dniem ogłoszenia upadłości aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych upadłego zakładu ubezpieczeń tworzą osobną masę upadłości
przeznaczoną na zaspokojenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia oraz kosztów
likwidacji tej masy.]

<1. Z dniem ogłoszenia upadłości aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych upadłego zakładu ubezpieczeń tworzą osobną masę upadłości



- 129 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

przeznaczoną na zaspokojenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, umów
reasekuracji oraz kosztów likwidacji tej masy.>

2. Likwidację osobnej masy upadłości przeprowadza syndyk z udziałem kuratora.
3. W razie wyrażenia zgody przez radę wierzycieli lub sędziego-komisarza na sprzedaż z

wolnej ręki mienia wchodzącego w skład osobnej masy upadłości sprzedaż wymaga
zgody kuratora.

<Art. 4771.
1. Z dniem ogłoszenia upadłości aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych upadłego zakładu reasekuracji tworzą osobną masę upadłości
przeznaczoną na zaspokojenie roszczeń z tytułu umów reasekuracji oraz kosztów
likwidacji tej masy.

2. Likwidację osobnej masy upadłości przeprowadza syndyk.>

Art. 478.
[1. Z osobnej masy upadłości zaspokaja się kolejno:

1) koszty likwidacji osobnej masy upadłości;
2) wierzytelności z umów ubezpieczenia.]

<1. Z osobnej masy upadłości zakładu ubezpieczeń zaspokaja się kolejno:
1) koszty likwidacji osobnej masy upadłości;
2) wierzytelności z umów ubezpieczenia;
3) wierzytelności z umów reasekuracji.>

2. Niezaspokojone z osobnej masy upadłości wierzytelności z umów ubezpieczenia
umieszcza się w planie podziału funduszów masy upadłości w odrębnej kategorii,
zaspokajanej po kategorii pierwszej, określonej w art. 342.

3. Niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym należności osób pokrzywdzonych i
uprawnionych z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych zaspokaja Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych według odrębnych
przepisów.

<Art. 4781.
Z osobnej masy upadłości zakładu reasekuracji zaspokaja się kolejno:

1) koszty likwidacji osobnej masy upadłości;
2) wierzytelności z umów reasekuracji.>

DZIAŁ II
[Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii

Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń

oraz ich oddziałów]
<Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii
Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów
ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów>

[Art. 481.
Przepisy art. 454-466 i 4671-470 stosuje się odpowiednio w przypadku ogłoszenia upadłości
krajowego zakładu ubezpieczeń, jeżeli prowadzi on działalność także za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej w państwie lub państwach członkowskich Unii Europejskiej lub
państwie lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz w przypadku
ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub innego podobnego
postępowania wobec zagranicznego zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę lub oddział w
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, lub ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub innego
podobnego postępowania wobec oddziału zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie
niebędącym członkiem Unii Europejskiej lub członkiem Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.]

<Art. 481.
Przepisy art. 452 ust. 2, art. 453–466 i art. 4671–470 stosuje się odpowiednio w
przypadku:

1) ogłoszenia upadłości krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu
reasekuracji, jeżeli prowadzi on działalność także za granicą Rzeczypospolitej
Polskiej w co najmniej jednym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub innego podobnego
postępowania wobec:

a) zagranicznego zakładu ubezpieczeń,
b) zagranicznego zakładu reasekuracji

– mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli prowadzi on
działalność w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub innego podobnego
postępowania wobec:

a) zagranicznego zakładu ubezpieczeń,
b) zagranicznego zakładu reasekuracji

– mającego siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej lub
członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli prowadzi on działalność
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w co najmniej jednym innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.>
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Art. 482.
Użyte w art. 481 określenia oznaczają:

1) "krajowy zakład ubezpieczeń" - przedsiębiorcę mającego siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w rozumieniu odrębnych przepisów;

<1a) „krajowy zakład reasekuracji” – przedsiębiorcę mającego siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie
działalności reasekuracyjnej w rozumieniu odrębnych przepisów;>

2) "oddział krajowego zakładu ubezpieczeń" - jednostkę organizacyjną krajowego
zakładu ubezpieczeń, wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub
niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego krajowemu zakładowi
ubezpieczeń;

<2a) „oddział krajowego zakładu reasekuracji” – jednostkę organizacyjną
krajowego zakładu reasekuracji, wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz
wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego
krajowemu zakładowi reasekuracji;>

3) "zagraniczny zakład ubezpieczeń" - przedsiębiorcę mającego siedzibę za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującego działalność ubezpieczeniową w
rozumieniu odrębnych przepisów;

<3a) „zagraniczny zakład reasekuracji” – przedsiębiorcę mającego siedzibę za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującego działalność reasekuracyjną w
rozumieniu odrębnych przepisów;>

4) "oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń" - jednostkę organizacyjną
zagranicznego zakładu ubezpieczeń, wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz
działalność ubezpieczeniową[.]<;>

<5) „oddział zagranicznego zakładu reasekuracji” – jednostkę organizacyjną
zagranicznego zakładu reasekuracji, wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz
działalność reasekuracyjną.>

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O NADZORZE UBEZPIECZENIOWYM I

EMERYTALNYM ORAZ RZECZNIKU UBEZPIECZONYCH (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z

późn. zm.)

Art. 2.
1. Nadzorem ubezpieczeniowym i emerytalnym, zwanym dalej "nadzorem", jest objęta

działalność:
[1) ubezpieczeniowa, o której mowa w przepisach o działalności ubezpieczeniowej;]
<1) ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w przepisach o działalności

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;>
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2) w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, o której mowa w przepisach o
pośrednictwie ubezpieczeniowym;

3) w zakresie funduszy emerytalnych, o której mowa w przepisach o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

4) w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, o której mowa w przepisach o
pracowniczych programach emerytalnych.

[2. Nadzorowi podlegają podmioty prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w
ust. 1, w szczególności zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, fundusze
emerytalne i towarzystwa emerytalne, zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi".]

<2. Nadzorowi podlegają podmioty prowadzące działalność w zakresie, o którym
mowa w ust. 1, w szczególności zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji,
pośrednicy ubezpieczeniowi, fundusze emerytalne i towarzystwa emerytalne, zwane
dalej „podmiotami nadzorowanymi”.>

3. Organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), zwana
dalej "Komisją".

Art. 14.
1. Koszty nadzoru ponoszą:

[1) zakłady ubezpieczeń do wysokości 0,14 % zbioru składek brutto;]
<1) zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do wysokości 0,14 % zbioru

składek brutto;>
2) powszechne towarzystwa emerytalne do wysokości 0,14 % składek wpłaconych w

danym roku do zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych.
2. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i

sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zapewnienie
skuteczności sprawowanego nadzoru.

4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania wpłat, ustalonego na podstawie ust. 3,
pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

Art. 17.
1. Komisja może zawierać z organami nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego innych

państw porozumienia o współdziałaniu w zakresie nadzoru.
2. Komisja może udzielać organom nadzorującym działalność instytucji finansowych w

innych państwach informacji posiadanych w związku z wykonywaniem ustawowych
zadań, jeżeli:

1) informacje zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby wykonywanych przez te
organy zadań z zakresu nadzoru;

2) przekazywanie udzielonych informacji poza te organy następuje wyłącznie po
uprzednim uzyskaniu zgody Komisji.
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<2a. Komisja może występować do organów nadzorujących działalność instytucji
finansowych państw członkowskich Unii Europejskiej o udostępnienie informacji
potrzebnych do wykonywania zadań z zakresu nadzoru.

2b. Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w ust. 2a, Komisja może:
1) wykorzystać wyłącznie na potrzeby wykonywania zadań z zakresu nadzoru;
2) przekazać poza Komisję wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody organu,

który je udostępnił i w zakresie udzielonej zgody.>
3. Komisja udziela informacji właściwym organom państw członkowskich Unii

Europejskiej oraz może występować o udzielenie informacji do tych organów w
sprawach pośrednictwa ubezpieczeniowego, w szczególności dotyczących wykreślenia
agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego z rejestru pośredników
ubezpieczeniowych.

4. W przypadku organów nadzoru państw niebędących państwami członkowskimi Unii
Europejskiej udzielanie informacji, na zasadach określonych w ust. 2, może następować
wyłącznie na zasadzie wzajemności.

[5. Komisja może udzielać zagranicznym organom państw członkowskich Unii Europejskiej
informacji posiadanych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru nad
działalnością zakładów ubezpieczeń w zakresie związanym z wykonywaniem zadań z
zakresu nadzoru uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o
nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz.
719).]

<5. Komisja może udzielać zagranicznym organom państw członkowskich Unii
Europejskiej informacji posiadanych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu
nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w
zakresie związanym z wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru uzupełniającego, o
którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad
instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i
firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U.
Nr 83, poz. 719 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119).>

6. Komisja może udzielać informacji posiadanych w związku z wykonywaniem ustawowych
zadań bankom centralnym lub innym instytucjom państw członkowskich Unii
Europejskiej wykonującym zadania z zakresu polityki monetarnej oraz innym organom
publicznym wykonującym zadania z zakresu nadzoru nad systemami płatności, jeżeli
informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby wykonywanych zadań przez
te podmioty. Przekazywanie udzielonych informacji poza te podmioty następuje
wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji.
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USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM (Dz. U.

Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.)

Art. 19.
1. Organ nadzoru może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę działalności zakładu

ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych.
2. Organ nadzoru może żądać od zakładu ubezpieczeń wyjaśnień i informacji dotyczących

agentów ubezpieczeniowych działających na rzecz danego zakładu ubezpieczeń.
3. Organ nadzoru może wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych

nieprawidłowości i dostosowanie działalności zakładu ubezpieczeń do przepisów prawa.
4. Organ nadzoru może zakazać, w drodze decyzji, zakładowi ubezpieczeń korzystania z

usług agenta ubezpieczeniowego w razie naruszenia przez niego przepisów prawa,
niezachowania staranności lub dobrych obyczajów. W takim przypadku zakład
ubezpieczeń jest obowiązany do natychmiastowego rozwiązania umowy z agentem
ubezpieczeniowym oraz cofnięcia mu pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

5. W razie odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji, o których mowa w ust. 2,
niewykonywania zaleceń określonych w ust. 3, i zakazu, o którym mowa w ust. 4, organ
nadzoru może nakładać na zakład ubezpieczeń kary pieniężne, o których mowa w art.
212 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

6. Organ nadzoru może nałożyć kary pieniężne określone w art. 212 ust. 1 ustawy o
działalności ubezpieczeniowej, jeżeli zakład ubezpieczeń nie zgłasza do rejestru agentów
ubezpieczeniowych przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę agencyjną, nie zgłasza
zmian danych objętych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych lub nie zwraca
się z wnioskiem o wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych przedsiębiorcy, z
którym rozwiązał umowę agencyjną, w terminach określonych odpowiednio w art. 38,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1.

[6a. W przypadku zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, wykonującego działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie przepisów rozdziału 7 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na
potrzeby kontroli i nadzoru nad działalnością tego zakładu ubezpieczeń w zakresie
korzystania z agentów ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio art. 139 oraz art. 205
ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.]

<6a. W przypadku zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, wykonującego działalność ubezpieczeniową na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów działu II rozdziału 6 ustawy o
działalności ubezpieczeniowej, na potrzeby kontroli i nadzoru nad działalnością tego
zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z agentów ubezpieczeniowych stosuje
się odpowiednio art. 139 oraz art. 205 ust. 2 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej.>

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii organu
nadzoru, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, zakres i tryb
przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem w szczególności
konieczności zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie korzystania przez zakład
ubezpieczeń z usług agentów ubezpieczeniowych.
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Art. 24.
1. Broker ubezpieczeniowy nie może:

1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych;
2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń;
3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń;
4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na

rynku regulowanym.
[2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy umowy ubezpieczenia, na

podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani
umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczących
sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich.]

<2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:
1) umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest

ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani umowy zawartej przez brokera
ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczących sposobu wzajemnego
rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich;

2) zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów reasekuracji, w zakresie
cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych;

3) zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów retrocesji, w zakresie
cedowania ryzyka z umów reasekuracji.>

3. W przypadku nabycia lub posiadania akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, broker
ubezpieczeniowy jest obowiązany powiadomić o tym organ nadzoru.

4. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków organów osoby prawnej
prowadzącej działalność brokerską oraz osób wykonujących czynności brokerskie u
brokera ubezpieczeniowego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o
dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.

5. Przepis ust. 1 pkt 1 ma zastosowanie do pracowników brokera ubezpieczeniowego.

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. O NIEKTÓRYCH ZABEZPIECZENIACH

FINANSOWYCH (Dz. U. Nr 91, poz. 871 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538)

Art. 2.
1. Przepisy ustawy stosuje się, jeżeli ustanawiającym lub przyjmującym zabezpieczenie

finansowe jest:
1) Narodowy Bank Polski;
2) bank centralny innego państwa;
3) Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozrachunków

Międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy;
4) wielostronne banki rozwoju w rozumieniu art. 1 ust. 19 dyrektywy Rady i

Parlamentu Europejskiego 2000/12/WE z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącej się do
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podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz. Urz. WE
L 126 z 26.05.2000);

5) firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538);

6) towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania funduszami
inwestycyjnymi otwartymi, fundusz inwestycyjny otwarty oraz spółka zarządzająca
funduszem zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448, z późn. zm.);

7) bank, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);

8) towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z
późn. zm.);

9) partner centralny, agent rozrachunkowy lub izba rozliczeniowa w rozumieniu ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i
systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi
systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216
oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594);

10) agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o
elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r,
Nr 91, poz. 870);

[11) zakład ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870);]

<11) zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn.
zm.);>

12) organ władzy publicznej działający w imieniu Skarbu Państwa;
13) zagraniczny organ administracji publicznej państwa członkowskiego Unii

Europejskiej, którego zadaniem jest w szczególności zarządzanie długiem
publicznym, lub posiadający zezwolenie na prowadzenie rachunków dla klientów.

2. Dłużnikiem z wierzytelności finansowej może być inna osoba niż ustanawiający
zabezpieczenie.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów ustanawiających zabezpieczenie, których
stroną jest osoba fizyczna.

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146,

poz. 1546, z późn. zm.)

Art. 61.
1. Komisja wydaje zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz na

utworzenie funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 58.



- 137 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

[2. Komisja, przed udzieleniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo,
zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo jest:

1) spółką zależną od innej spółki zarządzającej, firmy inwestycyjnej, instytucji
kredytowej lub podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie
zezwolenia w państwie członkowskim;

2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec innej spółki zarządzającej, firmy
inwestycyjnej, instytucji kredytowej lub podmiotu prowadzącego działalność
ubezpieczeniową posiadającego zezwolenie w państwie członkowskim;

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują inną spółkę
zarządzającą, firmę inwestycyjną, instytucję kredytową lub podmiot prowadzący
działalność ubezpieczeniową posiadający zezwolenie w państwie członkowskim.]

<2. Komisja, przed udzieleniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez
towarzystwo, zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli
towarzystwo jest:

1) spółką zależną od innej spółki zarządzającej, firmy inwestycyjnej, instytucji
kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie
zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność
reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec innej spółki zarządzającej,
firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność
ubezpieczeniową posiadającego zezwolenie w państwie członkowskim lub
podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w
państwie członkowskim;

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują inną
spółkę zarządzającą, firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot
prowadzący działalność ubezpieczeniową posiadający zezwolenie w państwie
członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną posiadający
zezwolenie w państwie członkowskim.>

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu
do 6 miesięcy.

4. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez
towarzystwo, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-
12, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem
faktycznym;

2) wnioskodawca lub osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4-7, mogą wykonywać
działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie
zabezpieczający interesy uczestników funduszu, lub osoby wchodzące w skład
zarządu towarzystwa nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2 lub 3,
lub osoby wchodzące w skład rady nadzorczej towarzystwa nie spełniają wymogów,
o których mowa w art. 42 ust. 2 lub w art. 44 ust. 2;

3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie
zapewniającej co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy lub 10 % udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się
niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami
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inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego
zabezpieczenia interesów uczestników funduszy;

4) pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby
uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy
sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na
przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu;

5) opinia, o której mowa w ust. 2, jest negatywna.
5. Odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest

równoznaczna z odmową zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego.
6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, jeżeli

osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5, 6 i 15, mogą wykonywać swoje obowiązki
z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający
interesy uczestników funduszu inwestycyjnego albo statut funduszu inwestycyjnego lub
umowa z depozytariuszem nie uwzględnia należycie interesów uczestników funduszu lub
statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek
uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Komisja może
udzielić zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

7. (uchylony).
8. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut

funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. O NADZORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NAD

INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI, ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ I FIRMAMI

INWESTYCYJNYMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD KONGLOMERATU

FINANSOWEGO (Dz. U. Nr 83, poz. 719 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119)

USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

[o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego]

<o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń,
zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu

finansowego>

Art. 1.
[1. Ustawa określa zasady sprawowania nadzoru uzupełniającego nad instytucjami

kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład
konglomeratu finansowego oraz zasady objęcia nadzorem uzupełniającym innych
podmiotów działających w konglomeracie finansowym, w tym dominujących podmiotów
nieregulowanych.]
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<1. Ustawa określa zasady sprawowania nadzoru uzupełniającego nad instytucjami
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz zasady
objęcia nadzorem uzupełniającym innych podmiotów działających w konglomeracie
finansowym, w tym dominujących podmiotów nieregulowanych.>

2. Ustawa określa także zasady współpracy w zakresie sprawowania nadzoru
uzupełniającego krajowego organu nadzoru z zagranicznymi organami nadzoru.

Art. 2.
[1. Celem nadzoru uzupełniającego jest ochrona stabilności finansowej instytucji

kredytowych, zakładów ubezpieczeń i firm inwestycyjnych wchodzących w skład
konglomeratu finansowego.]

<1. Celem nadzoru uzupełniającego jest ochrona stabilności finansowej instytucji
kredytowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i firm inwestycyjnych
wchodzących w skład konglomeratu finansowego.>

2. Nadzór uzupełniający jest wykonywany poprzez badanie:
1) adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oraz strategii postępowania w

tym zakresie;
2) znaczących transakcji wewnątrzgrupowych;
3) poziomu koncentracji ryzyka w konglomeracie finansowym oraz znaczącej

koncentracji ryzyka;
4) ryzyka konfliktu interesów pomiędzy podmiotami w konglomeracie finansowym;
5) prawidłowości zarządzania ryzykiem;
6) rzetelności i poprawności kontroli wewnętrznej.

Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) instytucja kredytowa:
a) bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -

Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej
"ustawą - Prawo bankowe",

b) bank zagraniczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe,
c) instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe,
d) instytucję pieniądza elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12

września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

2) zakład ubezpieczeń:
a) krajowy zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22

maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn.
zm.), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej",

b) zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o
działalności ubezpieczeniowej;

<2a) zakład reasekuracji:
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a) krajowy zakład reasekuracji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16a ustawy o
działalności ubezpieczeniowej,

b) zagraniczny zakład reasekuracji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16b ustawy o
działalności ubezpieczeniowej;>

3) firma inwestycyjna:
a) dom maklerski w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. -

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49,
poz. 447, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi",

b) zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy - Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi,

c) zagraniczną firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 pkt 25 ustawy - Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi, z wyłączeniem zagranicznych
instytucji kredytowych, o których mowa w art. 4 pkt 24 tej ustawy,

d) towarowy dom maklerski, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 38
ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr
103, poz. 1099, z późn. zm.),

e) zagraniczną osobę prawną prowadzącą działalność maklerską w formie
oddziału, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust.
3 tej ustawy,

f) podmioty mające siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim Unii Europejskiej, które prowadzą działalność inwestycyjną lub
działalność maklerską w tym państwie i które podlegają regułom
ostrożnościowym co najmniej tak restrykcyjnym, jak podmioty prowadzące taką
działalność w państwie członkowskim Unii Europejskiej,

g) towarzystwo funduszy inwestycyjnych utworzone na podstawie ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych",

h) spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o funduszach
inwestycyjnych;

[4) podmiot regulowany - instytucję kredytową, zakład ubezpieczeń lub firmę
inwestycyjną;]

<4) podmiot regulowany – instytucję kredytową, zakład ubezpieczeń, zakład
reasekuracji lub firmę inwestycyjną;>

5) dominujący podmiot nieregulowany - podmiot dominujący, niebędący podmiotem
regulowanym, który wraz z podmiotami zależnymi, z których co najmniej jeden jest
podmiotem regulowanym mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, tworzy konglomerat finansowy;

6) regulacje sektorowe - przepisy określające warunki wykonywania działalności przez
podmioty regulowane;

7) grupa - grupę podmiotów składającą się z podmiotu dominującego, podmiotów od
niego zależnych i podmiotów powiązanych z nimi poprzez znaczący udział
kapitałowy, a także grupę podmiotów powiązanych ze sobą umową o zarządzanie, o
której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
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handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr
49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276), lub inną umową o podobnym charakterze, jak
również w ten sposób, że dany podmiot ma wpływ na kierowanie polityką finansową
i operacyjną innego podmiotu;

8) sektor bankowy - sektor, który tworzą instytucje kredytowe, instytucje finansowe w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo bankowe lub przedsiębiorstwa
pomocniczych usług bankowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy;

[9) sektor ubezpieczeniowy - sektor, który tworzą zakłady ubezpieczeń lub dominujący
podmiot ubezpieczeniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13a ustawy o działalności
ubezpieczeniowej;]

<9) sektor ubezpieczeniowy – sektor, który tworzą zakłady ubezpieczeń, zakłady
reasekuracji lub dominujący podmiot ubezpieczeniowy w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 13a ustawy o działalności ubezpieczeniowej;>

10) sektor usług inwestycyjnych - sektor, który tworzą firmy inwestycyjne;
11) sektor finansowy - sektor, który tworzy co najmniej jeden podmiot z sektora

bankowego, ubezpieczeniowego lub usług inwestycyjnych, zwanych dalej
"sektorami", lub co najmniej jeden dominujący podmiot nieregulowany;

12) podmiot dominujący - podmiot w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy - Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi;

13) podmiot zależny - podmiot w rozumieniu art. 4 pkt 16a ustawy - Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi;

14) znaczący udział kapitałowy - udział oznaczający posiadanie przez podmiot
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % kapitału innego podmiotu lub prawa
do wykonywania co najmniej 20 % głosów w organie stanowiącym, a także innych
praw do kapitału podmiotu ustanawiających z nim trwałe związki umożliwiające
uzyskiwanie korzyści przez podmiot dysponujący tymi prawami;

15) bliskie powiązania - powiązania przez:
a) znaczący udział kapitałowy w innym podmiocie lub
b) pozostawanie z innym podmiotem w stosunku dominacji lub zależności, lub
c) posiadanie jako akcjonariusz, wspólnik lub udziałowiec innego podmiotu

uprawnienia do wykonywania większości praw głosu na podstawie umowy o
zarządzanie, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -
Kodeks spółek handlowych, lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej
z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub udziałowcami tego podmiotu;

16) państwa członkowskie - państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym;

17) krajowy organ nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego;
18) zagraniczne organy nadzoru - organy nadzoru z innych niż Rzeczpospolita Polska

państw członkowskich, uprawnione do sprawowania nadzoru nad podmiotami
regulowanymi;

19) koordynator - krajowy organ nadzoru sprawujący nadzór uzupełniający;
20) koordynator zagraniczny - zagraniczny organ nadzoru sprawujący nadzór

uzupełniający;
21) zainteresowane organy nadzoru:
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a) krajowy organ nadzoru lub zagraniczne organy nadzoru, sprawujące nadzór
skonsolidowany lub dodatkowy nad podmiotami wchodzącymi w skład
konglomeratu finansowego, w rozumieniu regulacji sektorowych,

b) koordynatora lub koordynatora zagranicznego,
c) inne organy nadzoru wskazane przez organy, o których mowa w lit. a i b, w

szczególności gdy udział nadzorowanych przez te organy podmiotów
regulowanych wchodzących w skład konglomeratu finansowego przekracza 5 %
udziału w aktywach netto lub udziału w składce przypisanej brutto danego
sektora rynku w państwie, w którym są zarejestrowane, oraz ze względu na rolę,
jaką w konglomeracie finansowym odgrywają podmioty nadzorowane przez te
organy;

22) transakcja wewnątrzgrupowa - transakcję, na podstawie której należący do
konglomeratu finansowego podmiot regulowany lub podmiot, wobec którego
podmiot wchodzący w skład konglomeratu finansowego pełni funkcję organu
zarządzającego, bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się wobec innego podmiotu
z tej samej grupy lub innego podmiotu blisko powiązanego z podmiotem z tej grupy
do określonego zachowania lub do spełnienia określonego świadczenia;

23) znacząca koncentracja ryzyka - możliwość poniesienia przez podmiot regulowany
wchodzący w skład konglomeratu finansowego straty, która jest wystarczająco
istotna, by zagrozić wypłacalności lub sytuacji finansowej podmiotów regulowanych
w tym konglomeracie finansowym.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz.

U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 171,

poz. 1056)

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) papierach wartościowych - rozumie się przez to:
a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r.

- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do
akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne,
certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym
inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji
lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów
prawa polskiego lub obcego,

b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące
uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit.
a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa
pochodne);
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2) alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to organizowany przez firmę
inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany wielostronny system obrotu
dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery
wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, zapewniający koncentrację podaży i
popytu w sposób umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy uczestnikami tego
systemu; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany na
podstawie umowy z emitentem papierów wartościowych, na warunkach określonych
w tej umowie, o ile emitentem jest Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

3) tytułach uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania - rozumie się przez
to wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego
papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe
reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego
inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych;

4) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
1539);

5) ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej obejmującą papiery wartościowe, do których stosuje się przepisy
tej ustawy;

6) obrocie pierwotnym - rozumie się przez to obrót pierwotny w rozumieniu przepisów
ustawy o ofercie publicznej;

7) obrocie wtórnym - rozumie się przez to:
a) dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent

usługowy, lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu, albo
b) proponowanie, w sposób określony w art. 3 ustawy o ofercie publicznej, przez

podmiot inny niż emitent, nabycia instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi lub nabywanie ich od tego innego podmiotu;

8) pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to pierwszą ofertę publiczną w
rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej;

9) obrocie zorganizowanym - rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub
innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu;

10) giełdzie - rozumie się przez to giełdę papierów wartościowych;
11) emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;
12) wystawcy - rozumie się przez to podmiot wystawiający we własnym imieniu

instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub
zobowiązany z tych instrumentów finansowych;

13) wprowadzającym - rozumie się przez to wprowadzającego w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej;

14) subemisji inwestycyjnej - rozumie się przez to umowę o subemisję inwestycyjną w
rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej;

15) subemisji usługowej - rozumie się przez to umowę o subemisję usługową w
rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej;
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16) podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu
ustawy o ofercie publicznej;

17) podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej;

18) grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od
niego zależnymi;

19) ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to ogólną liczbę głosów w rozumieniu
ustawy o ofercie publicznej albo sumę głosów przypadających na wszystkie udziały
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;

20) Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.;

21) depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to prowadzony przez
Krajowy Depozyt system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych,
obejmujący rachunki papierów wartościowych i konta depozytowe prowadzone
przez podmioty upoważnione do tego przepisami ustawy;

22) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii
Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

23) innym państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie
niebędące Rzecząpospolitą Polską;

24) państwach należących do OECD - rozumie się przez to państwa należące do
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw
członkowskich;

25) państwach należących do WTO - rozumie się przez to państwa należące do
Światowej Organizacji Handlu, z wyłączeniem państw członkowskich;

26) spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej;

27) rynku pieniężnym - rozumie się przez to system obrotu instrumentami finansowymi
opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw,
liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym
niż rok;

28) instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub
niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, wyemitowane lub
wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, które
mogą być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym;

29) prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika
uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji
spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające
z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców;

30) kwicie depozytowym - rozumie się przez to papier wartościowy wystawiony przez
instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego
państwa należącego do OECD:

a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami
wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza
tym terytorium, albo

b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi
wyemitowanymi poza tym terytorium, będącymi przedmiotem obrotu na
zagranicznym rynku regulowanym w państwie członkowskim lub w państwie
należącym do OECD

- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na
określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji,
przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych
stanowiących pożytki z papierów wartościowych lub ich równowartości oraz, w
przypadku akcji - możliwość wydania przez właściciela tego papieru wartościowego
jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania na walnym
zgromadzeniu;

31) zagranicznej instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o
której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), prowadzącą na podstawie zezwolenia
właściwego organu nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego
działalność maklerską, lub prowadzący na podstawie zezwolenia właściwego organu
nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego rachunki, na których
rejestrowane są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku
regulowanym;

32) zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego
państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie
wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa
członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego
państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu
nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak
również zagraniczną instytucję kredytową;

33) firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący
działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z
siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską;

34) ustawie o nadzorze - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze
nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537);

35) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w
ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119);

36) banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie
Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych;

37) podmiocie nadzorowanym - rozumie się przez to podmiot nadzorowany w
rozumieniu ustawy o nadzorze;

38) banku zagranicznym - rozumie się przez to bank mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej;



- 146 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

[39) zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), oraz zagraniczny zakład
ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 tej ustawy, prowadzący
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;]

<39) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), zagraniczny zakład
ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 tej ustawy, prowadzący
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajowy zakład
reasekuracji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16a tej ustawy, oraz
zagraniczny zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16b tej
ustawy, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>

40) umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rozumie się przez to umowę, o
której mowa w art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

41) Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji, o
której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym..

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U.

Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym.
2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje:

1) nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej
"ustawą - Prawo bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398) oraz ustawy z dnia 7
grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i
bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.);

2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
159, poz. 1667, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z
2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432), ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205,
z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz.
1432), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz.
1507);
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3) nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej", ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.),
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249 oraz z 2006 r. Nr
120, poz. 825);

4) nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz.
1537 i 1538) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537);

5) nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawowany zgodnie przepisami
ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.
U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

[6) nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu
finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719).]

<6) nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15
kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi,
zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719 oraz z
2006 r. Nr 157, poz. 1119).>

[Art. 2.
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego
rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a
także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów
określonych, w szczególności w ustawie - Prawo bankowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o
nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o
elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze
uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.]

<Art. 2.
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości,
zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników
tego rynku, przez realizację celów określonych w szczególności w ustawie – Prawo
bankowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
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oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach
płatniczych oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad
instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.>

Art. 12.
1. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz

pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji,
w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć określonych w przepisach
odrębnych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie:

1) rynku bankowego w sprawach:
a)  wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie banku,
b)  wydawania zezwolenia na utworzenie za granicą banku przez bank krajowy,
c) wydawania zezwolenia na utworzenie oddziału banku krajowego za granicą,
d) wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego,
e) wydawania zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy banku osobie, jeżeli w wyniku bezpośredniego lub pośredniego
objęcia lub nabycia uzyskałaby ona prawo do wykonywania ponad 10 %, 20 %,
25 %, 33 %, 50 %, 66 % i 75 % głosów podczas walnego zgromadzenia
akcjonariuszy banku,

f) wydawania zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy banku osobie, która po uzyskaniu zezwolenia w trybie art. 25 ust.
1 ustawy - Prawo bankowe, na wykonywanie prawa głosu na poziomie
określonym w tym zezwoleniu, w wyniku zbycia akcji lub innej przyczyny
utraciła prawo do wykonywania prawa głosu na tym poziomie,

g) wydawania zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy banku akcjonariuszowi, który w następstwie zmiany w liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w wyniku zmiany statutu banku
lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania akcji uzyskał prawo głosu na
poziomie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe albo utracił
prawo głosu na poziomie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe,

h) wydawania zezwolenia zastawnikowi i użytkownikowi akcji na wykonywanie
prawa głosu na walnym zgromadzeniu na poziomie określonym w art. 25 ust. 1
ustawy - Prawo bankowe, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek
handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji,

i) cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 2 i 6 ustawy - Prawo
bankowe, oraz o wyznaczeniu terminu do sprzedaży akcji,

j) wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku w formie spółki
akcyjnej, w tym prezesa,

k) wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku państwowego,
w tym prezesa,

l) wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu banku spółdzielczego,
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m) wydawania zgody na powołanie dyrektora i jednego z zastępców dyrektora
oddziału banku zagranicznego,

n) wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ustawy - Prawo bankowe, na
połączenie z innym bankiem,

o) wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124a ustawy - Prawo bankowe,
na nabycie przedsiębiorstwa bankowego przez bank,

p) wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka
zarządu banku, albo zawieszenie w czynnościach członka zarządu banku,

q) wyrażania zgody, o której mowa w art. 128 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe, na
przekroczenie limitu wielkości wkładów niepieniężnych funduszy własnych
banku,

r) wystąpienia do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia akcjonariuszy,

s) ograniczenia działalności banku,
t) uchylenia zezwolenia na utworzenie banku i podjęcia decyzji o likwidacji banku,
u) przejęcia banku przez inny bank lub połączenia banków,
v) likwidacji banku,
w) wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku w przypadku banku

państwowego,
x) zawieszenia działalności banku i wnioskowania o jego upadłość,
y) ustanowienia zarządu komisarycznego w banku,
z) wydawania opinii o wniosku ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w

sprawie:
– utworzenia banku państwowego,
– przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu

Państwa oraz zakresu przeznaczenia majątku banku państwowego na
pokrycie kapitału akcyjnego w spółce akcyjnej lub zbyciu tego majątku
tworzonej spółce akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa,

za) wyłączenia części działalności lub całej działalności banku państwowego, na jego
wniosek, na podstawie art. 128b ustawy - Prawo bankowe, z obowiązku
spełniania niektórych wymogów i norm, o których mowa w tej ustawie,

zb) zastosowania środków, o których mowa w art. 141a ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
bankowe,

zc) nakładania kary finansowej, o której mowa w art. 138 ust. 3 pkt 3a ustawy -
Prawo bankowe,

zd) nakładania kary pieniężnej, o której mowa w art. 141 ustawy - Prawo bankowe;
2)  rynku emerytalnego w sprawach:

a) wydawania zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego i towarzystwa
emerytalnego,

b) cofania zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego,
c) wydawania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym oraz

połączenie towarzystw emerytalnych,
d) wydawania zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego,
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e) wydawania zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego oraz zmianę
statutu towarzystwa emerytalnego,

f) likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego,
g) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
h) nakładania kar pieniężnych na towarzystwo emerytalne lub członków jego

zarządu, depozytariusza lub osobę trzecią, której fundusz lub towarzystwo
powierzyło wykonywanie niektórych czynności lub występowania o zwołanie
posiedzenia walnego zgromadzenia, rady nadzorczej lub zarządu towarzystwa
emerytalnego,

i) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu towarzystwa
emerytalnego;

[3) rynku ubezpieczeniowego w sprawach:
a) wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej,
b) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu,
c) połączenia i podziału zakładów ubezpieczeń,
d) przeniesienia portfela ubezpieczeń,
e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o działalności

ubezpieczeniowej,
f) likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń,
g) ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń,
h) występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń,
i) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
j) nakładania kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń lub członków zarządu

zakładu ubezpieczeń lub prokurentów, oraz zawieszania członków zarządu,
występowania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie
udzielonej prokury lub występowania o zwołanie posiedzenia walnego
zgromadzenia;]

<3) rynku ubezpieczeniowego w sprawach:
a) wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie działalności

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
b) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu,
c) połączenia i podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
d) przeniesienia portfela ubezpieczeń i portfela reasekuracji,
e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 35 ust. 3, art. 223i ust. 1 i art.

223l ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
f) likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji,
g) ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń i zakładu

reasekuracji,
h) występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń i

zakładu reasekuracji,
i) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
j) nakładania kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

lub członków zarządu tych zakładów lub prokurentów oraz zawieszania
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członków zarządu, występowania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu
lub odwołanie udzielonej prokury lub występowania o zwołanie posiedzenia
walnego zgromadzenia;>

4)  rynku kapitałowego w sprawach:
a) wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym,
b) zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu,
c) skreślenia maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych lub

doradcy inwestycyjnego z listy albo zawieszenia jego uprawnień do
wykonywania zawodu,

d) udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
e) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia

zakresu jej wykonywania,
f) odmowy wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej,
g) skreślenia agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w lit. f,
h) zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia akcji:

– spółki prowadzącej giełdę,
– Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
– domu maklerskiego,

i) wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej giełdę,
j) wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy,
k) poinformowania zagranicznej firmy inwestycyjnej o warunkach prowadzenia

działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l) udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy

inwestycyjnych,
m) cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy

inwestycyjnych,
n) cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o

funduszach inwestycyjnych,
o) zakazania ogłaszania informacji reklamowych i nakazania ogłaszania

odpowiednich sprostowań na podstawie art. 229 ust. 5 ustawy o funduszach
inwestycyjnych,

p) zmiany depozytariusza funduszu inwestycyjnego,
q) nakazania odstąpienia od umowy z podmiotami, o których mowa w art. 226 ust.

1 pkt 4 lub 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
r) nakazania towarzystwu zmiany osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i

15 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
s) cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o

funduszach inwestycyjnych,
t) zakazania zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz

zagraniczny,
u) zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

przez spółkę zarządzającą lub jej oddział w rozumieniu ustawy o funduszach



- 152 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

inwestycyjnych, zakazania zawierania przez taką spółkę jakichkolwiek
transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

v) stwierdzenia w treści decyzji wydanej na podstawie art. 253 ust. 6 oraz art. 270
ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych, że przewidywane sposoby zbywania
tytułów uczestnictwa przez fundusz zagraniczny nie spełniają warunków
określonych w przepisach prawa obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz że fundusz nie zapewnia sprawnego wpłacania i
wypłacania kwot związanych z nabywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa
oraz dostępu do informacji o funduszu,

w) zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia lub objęcia albo zbycia akcji
towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

x) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany statutu,
y) nakładania kar pieniężnych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać, w zakresie określonym przez Komisję,
dalszych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji.


