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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r.  

o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych 

innych ustaw
 
 

 

(druk nr 690 ) 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926 i 2102) 

 

Art. 3. 

1. Użyte w ustawie określenia 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; 

2)   bliskie powiązania - sytuację, w której: 

a)  dwa lub więcej podmiotów jest ze sobą powiązanych przez kontrolę lub przez udział 

kapitałowy lub 

b)  dwa lub więcej podmiotów jest trwale powiązanych przez kontrolę z tą samą osobą; 

3)   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; 

4)   dominujący podmiot nieregulowany - dominujący podmiot nieregulowany w 

rozumieniu 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. z 2016 r. 

poz. 1252); 

5)   dominujący podmiot ubezpieczeniowy - jednostkę dominującą niebędącą 

dominującym podmiotem nieregulowanym: 

a)  która posiada udziały kapitałowe w jednostkach zależnych oraz 

b)  której jednostkami zależnymi są wyłącznie lub w większości zakłady ubezpieczeń lub 

zakłady reasekuracji, a przynajmniej jednym z tych zakładów jest krajowy zakład 
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ubezpieczeń lub krajowy zakład reasekuracji 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; 

6)   duże ryzyka - ryzyka, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy: 

a)  w grupach 4-7, 11 i 12, 

b)  w grupach 14 i 15 - w przypadku gdy ubezpieczający wykonuje działalność 

gospodarczą lub wolny zawód, a ryzyko wiąże się z tą działalnością, 

c)  w grupach 3, 8, 9, 10, 13 i 16 - w przypadku gdy ubezpieczający przekracza co 

najmniej dwa z następujących progów w roku obrotowym: 

–  sumę aktywów bilansu w wysokości równowartości w złotych 6,2 mln euro, 

–  łączne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych w 

wysokości równowartości w złotych 12,8 mln euro, 

–  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w liczbie 250 osób; 

7)   efekty dywersyfikacji - ograniczenie ekspozycji na ryzyko zakładów ubezpieczeń i 

zakładów reasekuracji oraz grup związane z dywersyfikacją ich działalności, 

wynikające z faktu, że strata z tytułu realizacji jednego rodzaju ryzyka może zostać 

skompensowana brakiem realizacji lub niepełną realizacją innego rodzaju ryzyka, w 

przypadku gdy ryzyka te nie są w pełni skorelowane; 

8)   EIOPA - Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych, ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 

Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i 

Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i 

uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2001, s. 48, z 

późn. zm.); 

9)   firma inwestycyjna - firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. a-f 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; 

10)  funkcja należąca do systemu zarządzania - zdolność zakładu ubezpieczeń lub zakładu 

reasekuracji do wykonywania poszczególnych zadań w ramach systemu zarządzania; 
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11)  główny oddział - oddział w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 

r. poz. 460 i 819) zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym 

państwem członkowskim Unii Europejskiej lub zakładu reasekuracji mającego 

siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej; 

12)  grupa - grupę podmiotów: 

a)  w skład której wchodzi podmiot posiadający udziały kapitałowe w innych podmiotach, 

jednostki zależne tego podmiotu, oraz podmioty, w których ten podmiot lub jego 

jednostki zależne posiadają udziały kapitałowe, a także grupę podmiotów 

powiązanych ze sobą umową, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 

oraz z 2017 r. poz. 791), 

b)  opartą na ustanowieniu, w drodze umowy lub w inny sposób, silnych i trwałych 

powiązań finansowych do celów nadzoru nad grupą, w skład której mogą wchodzić 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej lub inne 

zakłady ubezpieczeń oparte na zasadzie wzajemności, spełniającą poniższe warunki: 

–  jeden z podmiotów wchodzących w skład grupy, uznawany za jednostkę dominującą, 

jest uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną innych podmiotów 

wchodzących w skład grupy, uznawanych za jednostki zależne, 

–  ustanowienie i rozwiązanie powiązań finansowych do celów nadzoru nad grupą 

podlega zatwierdzeniu przez organ sprawujący nadzór nad grupą; 

13)  instytucja kredytowa - instytucję kredytową w rozumieniu art. 3 pkt 1 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; 

14)  jednostka dominująca - podmiot, który sprawuje nad innym podmiotem kontrolę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791), 

lub podmiot który w ocenie organu nadzoru w inny sposób sprawuje kontrolę nad 

innym podmiotem; 

15)  jednostka zależna - podmiot kontrolowany przez jednostkę dominującą; 
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16)  koasekuracja - umowę ubezpieczenia, na podstawie której co najmniej dwa zakłady 

ubezpieczeń, działając w porozumieniu, zobowiązują się do spełnienia określonego 

świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego przewidzianego w umowie; 

<16a)  koasekurator wiodący ‒ zakład ubezpieczeń wybrany spośród 

uczestników umowy koasekuracyjnej do realizacji czynności określonych w tej 

umowie w imieniu własnym i pozostałych zakładów ubezpieczeń 

współubezpieczających;> 

17)  kolegium organów nadzoru - stałą, elastyczną strukturę współpracy, koordynacji i 

ułatwiania wydawania rozstrzygnięć dotyczących nadzoru nad grupą; 

18)  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; 

19)  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; 

20)  miara ryzyka - funkcję matematyczną, która przyporządkowuje kwotę pieniężną 

danej prognozie rozkładu prawdopodobieństwa i rośnie monotonicznie wraz z 

poziomem ekspozycji na ryzyko stanowiącym podstawę danej prognozy rozkładu 

prawdopodobieństwa; 

21)  mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy - inną niż Skarb Państwa jednostkę 

dominującą, której przynajmniej jedną z jednostek zależnych jest zakład ubezpieczeń 

lub zakład reasekuracji, niebędącą: 

a)  zakładem ubezpieczeń, 

b)  zakładem reasekuracji, 

c)  dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, 

d)  dominującym podmiotem nieregulowanym; 

22)  oddział - każdą formę stałej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w tym oddział w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej; 
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23)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego; 

24)  organ nadzorczy - organ nadzoru lub organ właściwy w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie do sprawowania nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową lub 

reasekuracyjną; 

25)  organ sprawujący nadzór nad grupą - organ odpowiedzialny za nadzór nad grupą, 

wyznaczony zgodnie z art. 404; 

26)  osoby pełniące kluczowe funkcje: 

a)  członków zarządu i członków rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń albo zakładu 

reasekuracji oraz osoby nadzorujące w takim zakładzie inne kluczowe funkcje, w 

szczególności funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności z przepisami, funkcję 

audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną, 

b)  członków rady administrującej spółki europejskiej, w której przyjęto system 

monistyczny, oraz osoby nadzorujące w takiej spółce inne kluczowe funkcje, w 

szczególności funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności z przepisami, funkcję 

audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną; 

27)  outsourcing - umowę między zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji a 

dostawcą usług, na podstawie której dostawca usług wykonuje proces, usługę lub 

działanie, które w innym przypadku zostałyby wykonane przez zakład ubezpieczeń 

lub zakład reasekuracji, a także umowę, na podstawie której dostawca usług powierza 

wykonanie takiego procesu, usługi lub działania innym podmiotom, za pośrednictwem 

których wykonuje on dany proces, usługę lub działanie; 

28)  państwo członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka - państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, w którym: 

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)  pojazd jest zarejestrowany, w przypadku gdy umowa ubezpieczenia dotyczy pojazdu 

podlegającego rejestracji, 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, 
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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 albo 

ubezpieczający będący osobą prawną ma siedzibę jednostki organizacyjnej objętej 

umową ubezpieczenia - w przypadkach innych niż określone w lit. a-d; 

29)  pełniący obowiązki organu sprawującego nadzór nad grupą - organ nadzorczy, który 

w przypadku, o którym mowa w art. 374 ust. 1 pkt 3, byłby organem sprawującym 

nadzór nad grupą zgodnie z art. 404 ust. 2 - do czasu wydania rozstrzygnięcia w 

sprawie weryfikacji, czy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którego 

jednostka dominująca ma siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej, podlega nadzorowi wykonywanemu przez organ 

nadzorczy państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej 

równoważnemu z nadzorem sprawowanym na podstawie rozdziału 15 nad zakładami 

ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji, o których mowa w art. 374 ust. 1 pkt 1 i 2; 

<29a) podmiot finansowy:  

a) instytucję kredytową, 

b) instytucję finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. ‒ Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), 

c) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 

pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ‒ Prawo bankowe, 

d) zakład ubezpieczeń, 

e) zakład reasekuracji, 

f) dominujący podmiot ubezpieczeniowy, 

g) firmę inwestycyjną, 

h) dominujący podmiot nieregulowany;> 

30)  podmiot posiadający udziały kapitałowe w innym podmiocie - podmiot, który jest 

jednostką dominującą albo podmiot niebędący jednostką dominującą, posiadający 

udział kapitałowy w innym podmiocie; 

31)  podmiot powiązany - podmiot, który jest jednostką zależną albo podmiot niebędący 

jednostką zależną, w którym inny podmiot posiada udział kapitałowy; 

32)  podmiot regulowany - podmiot regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
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ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego; 

33)  powiązanie przez kontrolę - związek między jednostką dominującą a jednostką 

zależną lub podobny związek między jakimkolwiek podmiotem a zakładem 

ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji; 

34)  prognoza rozkładu prawdopodobieństwa - funkcję matematyczną, która zbiorowi 

możliwych przyszłych zdarzeń wzajemnie wykluczających się przyporządkowuje 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia; 

35)  przyjmujące państwo członkowskie Unii Europejskiej - państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, w którym zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ma oddział lub 

świadczy usługi, inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ten 

zakład ma siedzibę, przy czym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym 

zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji świadczy usługi, jest państwo 

członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka, jeżeli ryzyko pokrywa zakład 

ubezpieczeń lub oddział położony w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 

36)  reprezentant do spraw roszczeń - pełnomocnika zakładu ubezpieczeń wykonującego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej 

przewoźnika, umocowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, zgodnie z 

prawem państwa, w którym jest ustanowiony, do reprezentowania zakładu 

ubezpieczeń oraz rozpatrywania i zaspokajania roszczeń w imieniu i na rachunek 

reprezentowanego zakładu ubezpieczeń; 

37)  rodzaje reasekuracji: 

a)  reasekurację ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, 

b)  reasekurację pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, o 

których mowa w dziale II załącznika do ustawy; 

38)  ryzyko koncentracji - ekspozycje na ryzyko, w przypadku których wysokość 

potencjalnej straty może zagrażać wypłacalności lub sytuacji finansowej zakładu 

ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji; 
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39)  ryzyko kredytowe - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji 

finansowej wynikającą z wahań zdolności kredytowej emitentów papierów 

wartościowych, kontrahentów i dłużników, na które narażone są zakłady ubezpieczeń i 

zakłady reasekuracji, w postaci ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, 

ryzyka spreadu lub ryzyka koncentracji aktywów; 

40)  ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającą z niewłaściwych lub 

błędnych procesów wewnętrznych, z działań personelu lub systemów lub ze zdarzeń 

zewnętrznych; 

41)  ryzyko płynności - możliwość niezrealizowania przez zakład ubezpieczeń lub zakład 

reasekuracji lokat i innych aktywów w celu uregulowania swoich zobowiązań 

finansowych w momencie, gdy stają się one wymagalne; 

42)  ryzyko rynkowe - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji 

finansowej wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu i wahań 

zmienności rynkowych cen aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych; 

43)  ryzyko aktuarialne - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany wartości 

zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia i umów 

gwarancji ubezpieczeniowych, w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi 

wyceny składek i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; 

44)  spółka celowa - podmiot niebędący zakładem ubezpieczeń ani zakładem reasekuracji, 

który przejmuje ryzyka od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz w pełni 

finansuje ekspozycję z tytułu takich ryzyk z wpływów z emisji dłużnych papierów 

wartościowych lub innego mechanizmu finansowania, w którym prawa spłaty 

dostawców finansowania dłużnego lub innego mechanizmu finansowania są 

podporządkowane zobowiązaniom reasekuracyjnym tego podmiotu; 

45)  spółka publiczna - spółkę publiczną 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. z 2016 r. poz. 

1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724 i 791); 

46)  system zarządzania - system obejmujący funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję 

zgodności z przepisami, funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną, który 

zapewnia prawidłowe i ostrożne zarządzanie zakładem ubezpieczeń lub zakładem 

reasekuracji; 
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47)  techniki przenoszenia ryzyka - techniki, które umożliwiają zakładom ubezpieczeń lub 

zakładom reasekuracji przeniesienie na inny podmiot części lub wszystkich 

ponoszonych ryzyk; 

48)  transakcja wewnątrz grupy - transakcję przeprowadzoną przez zakład ubezpieczeń 

lub zakład reasekuracji, której stronami są bezpośrednio lub pośrednio inne podmioty 

wchodzące w skład tej samej grupy lub osoba fizyczna lub prawna mająca bliskie 

powiązania z podmiotami wchodzącymi w skład grupy, której celem jest realizacja 

zobowiązania, bez względu na to, czy transakcja ma charakter umowny, oraz bez 

względu na to, czy transakcja ma charakter odpłatny; 

49)  trwały nośnik - trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683); 

50)  ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy - w ubezpieczeniu, o którym mowa w dziale I 

w grupie 3 załącznika do ustawy, wydzielony fundusz aktywów stanowiący rezerwę 

tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie 

ubezpieczenia; 

51)  udział kapitałowy - posiadanie, bezpośrednio lub w wyniku powiązania przez 

kontrolę, co najmniej 20% praw głosu lub kapitału zakładowego innego podmiotu; 

52)  uprawniony z umowy ubezpieczenia - uprawnionego do żądania spełnienia przez 

zakład ubezpieczeń świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia; za uprawnionego z 

umowy ubezpieczenia uważa się również poszkodowanego w przypadku ubezpieczeń 

odpowiedzialności cywilnej; 

53)  Urząd - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego; 

<53a)  wewnętrzny zakład ubezpieczeń ‒ zakład ubezpieczeń, którego 

akcjonariuszem lub udziałowcem jest: 

a) podmiot finansowy niebędący zakładem ubezpieczeń albo zakładem 

reasekuracji albo niewchodzący w skład grupy, w skład której wchodzą 

zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, albo 

b) podmiot niebędący podmiotem finansowym 

‒ którego celem jest ubezpieczanie wyłącznie ryzyk podmiotu lub podmiotów 

będących jego akcjonariuszami lub udziałowcami lub podmiotów grupy, 

w skład której wchodzi; 

53b) wewnętrzny zakład reasekuracji ‒ zakład reasekuracji, którego 

akcjonariuszem lub udziałowcem jest:  
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a) podmiot finansowy niebędący zakładem ubezpieczeń albo zakładem 

reasekuracji albo niewchodzący w skład grupy, w skład której wchodzą 

zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, albo 

b) podmiot niebędący podmiotem finansowym  

‒ którego celem jest przyjmowanie do reasekuracji wyłącznie ryzyka podmiotu 

lub podmiotów będących jego akcjonariuszami lub udziałowcami lub 

podmiotów grupy, w skład której wchodzi;> 

54)  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; 

55)  zagraniczny zakład ubezpieczeń - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wykonującego 

działalność ubezpieczeniową; 

56)  zagraniczny zakład reasekuracji - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wykonującego 

działalność reasekuracyjną; 

57)  zdarzenie losowe - niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego 

zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach 

osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po 

stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową; 

58)  zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej - agencję ratingową 

zarejestrowaną lub certyfikowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 

agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, s. 1) lub bank centralny 

sporządzający ratingi kredytowe wyłączone z zakresu stosowania tego rozporządzenia. 

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. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, jeżeli ubezpieczający wchodzi w skład 

grupy kapitałowej, dla której przygotowywane jest skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oceny, czy 
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progi, o których mowa w tym przepisie, są przekroczone, dokonuje się na podstawie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

4. Równowartość w złotych wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, 

ustala się zgodnie z art. 272 ust. 6. 

5. Funkcje należące do systemu zarządzania wykonują osoby wykonujące czynności należące 

do tych funkcji oraz osoby nadzorujące te funkcje. 

6. Na potrzeby przepisów rozdziału 15 przez podmiot posiadający udziały kapitałowe w 

innym podmiocie rozumie się także podmiot, który w ocenie organu nadzoru w inny 

sposób sprawuje kontrolę nad innym podmiotem lub w inny sposób wywiera znaczący 

wpływ na inny podmiot. 

7. Na potrzeby przepisów rozdziału 15 przez podmiot powiązany rozumie się podmiot, w 

którym inny podmiot posiada udziały kapitałowe. 

 

Art. 4. 

1. Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności 

ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka 

wystąpienia skutków zdarzeń losowych. 

2. 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; 

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

4)   prowadzenie kontroli przestrzegania przez cedentów warunków umów, o których 

mowa w pkt 1. 

3. Zakład ubezpieczeń nie może wykonywać innej działalności poza działalnością 

ubezpieczeniową i bezpośrednio z nią związaną, z zastrzeżeniem ust. 6 i 11 oraz art. 43 

ust. 1. 

4. Zakład reasekuracji nie może wykonywać innej działalności poza działalnością 

reasekuracyjną i czynnościami bezpośrednio z nią związanymi. 

5. Czynnościami bezpośrednio związanymi z działalnością reasekuracyjną są w szczególności 

czynności wykonywane w zakresie doradztwa statystycznego, doradztwa aktuarialnego, 
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analizy ryzyka, badań na rzecz klientów, lokowania środków zakładu reasekuracji, a także 

czynności zapobiegania powstawaniu lub zmniejszenia skutków wypadków 

ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. 

6. Zakład działający jako zakład ubezpieczeń i reasekuracji może wykonywać również 

działalność, o której mowa w ust. 2 i 5. 

7. Czynnościami ubezpieczeniowymi, o których mowa w ust. 1, są: 

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. z 2016 r. poz. 2077 

oraz z 2017 r. poz. 60), a także wykonywanie tych umów; 

2)   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); 

3)   składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne 

świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4)   ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 2; 

5)   ustanawianie, w drodze czynności cywilnoprawnych, zabezpieczeń rzeczowych lub 

osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o których 

mowa w pkt 1 i 2. 

8. 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. 7 pkt 1 i 2; 

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; 
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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 przewidzianych dla zakładu ubezpieczeń w 

odrębnych ustawach. 

9. 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)   zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych oraz 

finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. 

10. Czynności, o których mowa w ust. 8 pkt 5 oraz ust. 9 pkt 1 i 2, a także wypłacanie 

odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których mowa w ust. 7 pkt 

1 i 2, uważa się za czynności ubezpieczeniowe także wtedy, gdy ich wykonywania 

podejmuje się zakład ubezpieczeń na wniosek innego zakładu ubezpieczeń, 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia i umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej, także w przypadku gdy umowy te zawarte są z innym zakładem 

ubezpieczeń. 

11. Zakład ubezpieczeń może bezpośrednio lub przez pośredników ubezpieczeniowych: 

[1)   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 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) przy zawieraniu umów w ramach wykonywania 

tych czynności, na zasadach określonych w tej ustawie;] 

<1) 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 
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bankowe przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na 

zasadach określonych w tej ustawie;> 

2)   pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EEA), na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 

i 791), zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych". 

3)   wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870). 

 

Art. 114. 

1. Kapitał zakładowy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie może być niższy niż 

nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego wymaganego dla grup 

ubezpieczeń, o których mowa w załączniku do ustawy, w zakresie których towarzystwo 

ubezpieczeń wzajemnych posiada zezwolenie na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej. 

[2. Kapitał zakładowy towarzystwa reasekuracji wzajemnej nie może być niższy niż 

nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego wymaganego dla 

zakładu reasekuracji, o którym mowa w art. 272 ust. 1 pkt 4.] 

<2. Kapitał zakładowy towarzystwa reasekuracji wzajemnej nie może być niższy niż 

nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego wymaganego dla 

zakładu reasekuracji, o którym mowa odpowiednio w art. 272 ust. 1 pkt 4 lub 5.> 

3. Kapitał zakładowy towarzystwa jest pokrywany w całości wkładem pieniężnym w terminie 

30 dni od dnia zarejestrowania towarzystwa. 

4. Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych może przewidywać spłacanie kapitału 

zakładowego tylko z nadwyżek rocznych i w okresie tworzenia kapitału zapasowego 

osobom, które wniosły kapitał zakładowy, lub niespłacanie kapitału zakładowego 

określonym osobom. 

5. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych może obniżyć kapitał zakładowy przez 

zmniejszenie nominalnej wartości udziałów lub przez umorzenie części udziałów. 
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6. Osoby, które wniosły kapitał zakładowy, mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w zakresie określonym w statucie do czasu 

spłacenia kapitału. 

7. Spłata kapitału zakładowego powoduje nabycie udziałów własnych przez towarzystwo 

ubezpieczeń wzajemnych. 

8. Jeżeli udziały własne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie zostaną zbyte w terminie 

12 miesięcy od dnia nabycia, podlegają umorzeniu w drodze obniżenia kapitału 

zakładowego. 

9. Udziały własne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w bilansie dla celów rachunkowości 

umieszcza się jako osobną pozycję pod nazwą "Udziały własne do zbycia". 

10. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych nie może wykonywać samo albo przez 

pełnomocników uprawnień wynikających z udziałów własnych. 

11. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych może przeznaczyć nadwyżkę roczną na spłatę 

kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4, albo na zwiększenie kapitałów własnych i 

funduszy członkowskich tworzonych w tym towarzystwie. 

 

<Art. 174a. 

1. Organ nadzoru może na wniosek założycieli albo zakładu ubezpieczeń lub zakładu 

reasekuracji, w drodze decyzji, uznać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji za 

wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji, jeżeli 

spełnione są przesłanki określone odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 53a lub 53b.  

2. Jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji przestał spełniać wymogi określone 

odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 53a lub 53b, zakład ubezpieczeń lub zakład 

reasekuracji informuje o tym organ nadzoru i dostosowuje swoją działalność do 

wymogów określonych w ustawie dla zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji 

niebędącego wewnętrznym zakładem ubezpieczeń lub wewnętrznym zakładem 

reasekuracji.> 

<Art. 208a. 

W przypadku gdy zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej zamierza zawierać 

umowy koasekuracji dużych ryzyk spełniające łącznie poniższe warunki: 

1) ryzyko jest umiejscowione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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2) wyłącznie koasekurator wiodący jest odpowiedzialny przed ubezpieczającym za 

całość ryzyka, 

3) co najmniej jeden zakład ubezpieczeń współubezpieczający ma siedzibę w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej niż koasekurator wiodący lub 

uczestniczy w umowie koasekuracji przez oddział ustanowiony w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej niż państwo, w którym koasekurator wiodący 

ma siedzibę, 

4) koasekurator wiodący ustala wysokość składek ubezpieczeniowych i warunki 

umowy ubezpieczenia 

‒ przepisy art. 207 i art. 208 stosuje się wyłącznie do zagranicznego zakładu 

ubezpieczeń będącego koasekuratorem wiodącym, mającego siedzibę w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.”> 

 

<Art. 211a. 

1. W przypadku gdy krajowy zakład ubezpieczeń zamierza zawierać umowy 

koasekuracji dużych ryzyk spełniające łącznie poniższe warunki: 

1) ryzyka są umiejscowione na terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

2) wyłącznie koasekurator wiodący jest odpowiedzialny przed ubezpieczającym za 

całość ryzyka, 

3) co najmniej jeden zakład ubezpieczeń współubezpieczający ma siedzibę w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej niż koasekurator wiodący albo 

uczestniczy w umowie koasekuracji przez oddział ustanowiony w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo, w którym koasekurator 

wiodący ma siedzibę, 

4) koasekurator wiodący ustala wysokość składek ubezpieczeniowych i warunki 

umowy ubezpieczenia 

‒ przepisy art. 211 stosuje się wyłącznie do krajowego zakładu ubezpieczeń będącego 

koasekuratorem wiodącym. 

2. Krajowy zakład ubezpieczeń będący koasekuratorem wiodącym tworzy rezerwy 

techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności z tytułu umów koasekuracji, 

o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 224 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 225‒237, 

z uwzględnieniem warunków umów koasekuracji.> 
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Art. 272.  

1. Nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego jest równy odpowiednim 

kwotom bazowym: 

1)   równowartości w złotych 2 500 000 euro - dla zakładów ubezpieczeń wykonujących 

działalność wyłącznie w zakresie ryzyk, o których mowa w dziale II w grupach 1-9 

oraz 16-18 załącznika do ustawy; 

2)   równowartości w złotych 3 700 000 euro - dla zakładów ubezpieczeń wykonujących 

działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, 

jeżeli zakład ubezpieczeń wykonuje działalność w zakresie ryzyk, z których 

przynajmniej jedno ryzyko jest ryzykiem, o którym mowa w dziale II w grupach 10-15 

załącznika do ustawy; 

3)   równowartości w złotych 3 700 000 euro - dla zakładów ubezpieczeń wykonujących 

działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy; 

[4)   równowartości w złotych 3 600 000 euro - dla zakładów reasekuracji.] 

<4) równowartości w złotych 3 600 000 euro ‒ dla zakładów reasekuracji innych niż 

wewnętrzne zakłady reasekuracji;> 

<5) równowartości w złotych 1 200 000 euro ‒ dla wewnętrznych zakładów 

reasekuracji.> 

2. Obowiązujące wartości kwot bazowych są weryfikowane co 5 lat, z uwzględnieniem zmian 

zharmonizowanego europejskiego indeksu cen konsumpcyjnych publikowanego przez 

Urząd Statystyczny Unii Europejskiej. 

3. Jeżeli procentowy wzrost zharmonizowanego europejskiego indeksu cen konsumpcyjnych 

w okresie od dnia ostatniej zmiany do dnia przeglądu: 

1)   wynosi co najmniej 5% - nowe obowiązujące wartości tych kwot są ustalane przez 

zwiększenie bazowych wartości kwot o procentową wielkość zmiany 

zharmonizowanego europejskiego indeksu cen konsumpcyjnych wszystkich państw 

członkowskich Unii Europejskiej w okresie od dnia 31 grudnia 2015 r. do dnia 

przeglądu, z zaokrągleniem w górę do wielokrotności 100 000 euro; 

2)   jest mniejszy niż 5% - obowiązujące wartości tych kwot nie ulegają zmianie. 

4. Obowiązujące wartości kwot bazowych organ nadzoru ogłasza co 5 lat w Dzienniku 

Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie 12 miesięcy od dnia ich 

opublikowania przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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5. Jeżeli wielkość obowiązujących kwot bazowych ulega zmianie w danym roku obrotowym, 

mają one zastosowanie od początku następnego roku obrotowego. 

6. Do ustalenia równowartości w złotych wyrażonych w euro kwot bazowych 

obowiązujących od dnia 31 grudnia danego roku do dnia 30 grudnia następnego roku 

przyjmuje się średni kurs walut obcych ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w 

ostatnim dniu roboczym października danego roku. 

 

<Art. 313a. 

W przypadku gdy organ nadzorczy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w 

którym ma siedzibę zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład 

reasekuracji wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług, 

podejmie środki mające na celu ograniczenie lub zakaz swobodnego rozporządzania 

aktywami po stwierdzeniu, że ten zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji nie 

przestrzega przepisów tego państwa dotyczących tworzenia rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności lub nie spełnia kapitałowego wymogu 

wypłacalności, lub nie spełnia minimalnego wymogu kapitałowego, organ nadzoru, w 

drodze decyzji, na wniosek tego organu nadzorczego ogranicza lub zakazuje 

swobodnego rozporządzania aktywami takiego zagranicznego zakładu umiejscowionymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanymi we wniosku tego organu 

nadzorczego.> 

Art. 339. 

1. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, zwolnić zakład ubezpieczeń lub zakład 

reasekuracji z obowiązku przekazywania pełnego wykazu aktywów lub ograniczyć ten 

obowiązek do sprawozdań rocznych, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

1)   przekazywanie tych informacji stanowiłoby nadmierne obciążenie w stosunku do 

charakteru, skali i złożoności ryzyk właściwych dla działalności danego zakładu; 

2)   przekazywanie tych informacji nie jest konieczne do prowadzenia skutecznego 

nadzoru nad danym zakładem; 

3)   zwolnienie lub ograniczenie nie narusza stabilności odpowiednich systemów 

finansowych w Unii Europejskiej; 

4)   dany zakład jest w stanie przekazywać dane i informacje na żądanie organu nadzoru. 
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2. Organ nadzoru nie może zwolnić z obowiązku przekazywania pełnego wykazu aktywów 

zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, który wchodzi w skład grupy, chyba że 

dany zakład może wykazać organowi nadzoru, że przekazywanie pełnego wykazu 

aktywów nie jest właściwe z uwagi na charakter, skalę i złożoność ryzyk właściwych dla 

działalności danej grupy i przy uwzględnieniu celu stabilności finansowej. 

3. Organ nadzoru może zwolnić z obowiązku przekazywania pełnego wykazu aktywów 

wyłącznie: 

1)   zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń, o których 

mowa w dziale I załącznika do ustawy, lub zakłady reasekuracji wykonujące 

działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I 

załącznika do ustawy, których łączny udział w rynku ubezpieczeń, o których mowa w 

dziale I załącznika do ustawy, i reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I 

załącznika do ustawy, mierzony wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 

celów wypłacalności w ujęciu brutto, nie przekracza 20%, 

2)   zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń, o których 

mowa w dziale II załącznika do ustawy, lub zakłady reasekuracji wykonujące 

działalność w zakresie reasekuracji pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz 

ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, których 

łączny udział w rynku ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, 

i reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, 

mierzony wielkością przypisu składki brutto, nie przekracza 20% 

-   lub ograniczyć ten obowiązek do sprawozdań rocznych. 

4. Organ nadzoru klasyfikując zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji do przyznania 

uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 3, kieruje się rozmiarem wykonywanej działalności 

i priorytetowo traktuje najmniejsze zakłady. 

5. Organ nadzoru dokonuje oceny, czy przekazywanie informacji stanowiłoby nadmierne 

obciążenie w stosunku do charakteru, skali i złożoności ryzyk właściwych dla danego 

zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, biorąc pod uwagę co najmniej: 

1)   wartość przypisu składki brutto, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów 

wypłacalności i aktywów zakładu; 

2)   zmienność odszkodowań i świadczeń wypłacanych przez zakład; 

3)   ryzyko rynkowe związane z lokatami zakładu; 

4)   poziom koncentracji ryzyka; 
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5)   w przypadku zakładu ubezpieczeń - łączną liczbę grup ubezpieczeń, o których mowa 

w dziale I załącznika do ustawy, albo łączną liczbę grup ubezpieczeń, o których mowa 

w dziale II załącznika do ustawy, na wykonywanie działalności w których organ 

nadzoru wydał zezwolenie; 

6)   możliwy wpływ zarządzania aktywami zakładu na stabilność finansową; 

7)   systemy i struktury zakładu służące przekazywaniu informacji do celów nadzoru oraz 

zasady, o których mowa w art. 338; 

8)   adekwatność systemu zarządzania zakładu; 

9)   poziom dopuszczonych środków własnych zakładu na pokrycie kapitałowego 

wymogu wypłacalności; 

10)  poziom dopuszczonych podstawowych środków własnych zakładu na pokrycie 

minimalnego wymogu kapitałowego[.] <;> 

<11) czy zakład jest wewnętrznym zakładem ubezpieczeń lub wewnętrznym 

zakładem reasekuracji.> 

Art. 366. 

1. (uchylony). 

2. 
(15)

 Organ nadzoru wprowadza zakazy lub ograniczenia, o których mowa w art. 17 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 

2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących 

detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów 

inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 09.12.2014, str. 1, z późn. zm.), w drodze 

decyzji. 

3. Do decyzji, o których mowa w ust. 2, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji 

Nadzoru Finansowego. Informacje o ich wydaniu organ nadzoru przekazuje niezwłocznie 

do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 

58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. 

[5.  Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przekazuje Komisji dokument zawierający kluczowe informacje w rozumieniu 

rozporządzenia wymienionego w ust. 2 co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem 

proponowania tego dokumentu, a w przypadku jego aktualizacji - co najmniej 14 dni 

przed rozpoczęciem jego proponowania.] 
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<Art. 366a. 

W przypadku gdy organ nadzorczy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w 

którym ma siedzibę zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład 

reasekuracji wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług, 

cofnie temu zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji zezwolenie na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej, organ 

nadzoru, w drodze decyzji, na wniosek tego organu nadzorczego, ogranicza lub zakazuje 

swobodnego rozporządzania aktywami takiego zagranicznego zakładu umiejscowionymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanymi we wniosku tego organu 

nadzorczego.> 

Art. 490. 

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zakład ubezpieczeń i 

zakład reasekuracji klasyfikują pozycje podstawowych środków własnych do kategorii 1 

podstawowych środków własnych, jeżeli: 

1)   pozycje podstawowych środków własnych zostały wyemitowane przed dniem 18 

stycznia 2015 r.; 

2)   w dniu 31 grudnia 2015 r. pozycje podstawowych środków własnych mogłyby 

stanowić środki własne zakładu, do wysokości 50% mniejszej z dwóch wartości: 

marginesu wypłacalności oraz środków własnych zakładu, zgodnie z przepisami art. 

148 ust. 4 pkt 3 i ust. 5 ustawy uchylanej w art. 503; 

3)   zgodnie z art. 246 ust. 1-4, pozycje podstawowych środków własnych nie byłyby 

klasyfikowane do kategorii 1 ani 2. 

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zakład ubezpieczeń i 

zakład reasekuracji klasyfikują pozycje podstawowych środków własnych do kategorii 2 

podstawowych środków własnych, jeżeli: 

1)   pozycje podstawowych środków własnych zostały wyemitowane przed dniem 18 

stycznia 2015 r.; 

2)   w dniu 31 grudnia 2015 r. pozycje podstawowych środków własnych mogłyby 

stanowić środki własne zakładu, do wysokości 25% środków własnych zgodnie z 

przepisami art. 148 ust. 4 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 503. 
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<2a. Przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 wydane na 

podstawie upoważnienia zawartego w art. 135 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE 

stosuje się w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 

lokujących środki finansowe w zbywalne papiery wartościowe i inne instrumenty 

finansowe oparte na pożyczkach przekształconych wyemitowane przed dniem 

1 stycznia 2011 r., w przypadku gdy po dniu 31 grudnia 2014 r. zostały dodane 

nowe ekspozycje bazowe lub ekspozycje zostały zastąpione.> 

3. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, które obliczają kapitałowy wymóg wypłacalności 

według formuły standardowej, w kolejnych latach kalendarzowych przy obliczaniu 

podmodułu ryzyka koncentracji aktywów oraz podmodułu ryzyka spreadu stosują 

standardowe parametry w odniesieniu do ekspozycji wobec rządów centralnych państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub banków centralnych, denominowanych i 

finansowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej zgodnie z poniższymi zasadami: 

1)   do dnia 31 grudnia 2017 r. standardowe parametry w odniesieniu do ekspozycji wobec 

rządów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej lub banków centralnych, 

denominowanych i finansowanych w walucie krajowej dowolnego innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, są równe 

standardowym parametrom, które miałyby zastosowanie do takich ekspozycji 

denominowanych i finansowanych w walucie krajowej danego rządu centralnego lub 

banku centralnego; 

2)   w 2018 r. standardowe parametry w odniesieniu do ekspozycji wobec rządów 

centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej lub banków centralnych, 

denominowanych i finansowanych w walucie krajowej dowolnego innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej są zmniejszane o 

80%; 

3)   w 2019 r. standardowe parametry w odniesieniu do ekspozycji wobec rządów 

centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej lub banków centralnych, 

denominowanych i finansowanych w walucie krajowej dowolnego innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej są zmniejszane o 

50%. 

<3a. W okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji 

obliczające kapitałowy wymóg wypłacalności według formuły standardowej 
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obliczają standardowe parametry podmodułu ryzyka cen akcji dla akcji typu 1, o 

których mowa w art. 168 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, 

nabytych do dnia 1 stycznia 2016 r. i nieobjętych ryzykiem cen akcji opartym na 

czasie trwania, o którym mowa w art. 304 dyrektywy 2009/138/WE, zgodnie z 

następującymi zasadami: 

1) standardowy parametr stosowany do obliczania podmodułu ryzyka cen akcji 

stanowi średnią ważoną:  

a) parametru stosowanego do obliczania podmodułu ryzyka cen akcji zgodnie z 

art. 170 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, 

b) parametru stosowanego do obliczania podmodułu ryzyka cen akcji zgodnie z 

art. 169 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35; 

2) waga parametru, o którym mowa w pkt 1 lit. b, jest zwiększana co najmniej 

liniowo na koniec każdego roku kalendarzowego, od 0% w roku 2016 do 

100% w dniu 1 stycznia 2023 r.> 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio na poziomie grupy. 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 

eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826) 

Art. 5. 

1. Prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń eksportowych, na warunkach 

określonych ustawą, powierza się Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 

Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Korporacją". 

2. Korporacja prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, i udziela gwarancji 

ubezpieczeniowych w imieniu własnym. 

[2a. Zarząd Korporacji składa się z 4 członków.] 

<2a. Zarząd Korporacji składa się z nie więcej niż 4 członków.> 

3. Członków Zarządu Korporacji powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Korporacji, w tym jednego na wniosek ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

[3a. Zarząd Korporacji jest zdolny do prowadzenia spraw spółki i podejmowania uchwał, 

jeżeli liczba jego członków wynosi nie mniej niż 3 osoby. 
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3b. W przypadku gdy liczba członków Zarządu Korporacji jest mniejsza niż 4, w terminie 30 

dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 4 osób.] 

4. Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948). 

5. Do firmy Korporacji nie stosuje się art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 4. 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 

1199) 

Art. 22. 

<1>Emitent w warunkach emisji może postanowić, że wierzytelności wynikające z 

emitowanych przez niego obligacji, jeżeli nie zostały zabezpieczone, w przypadku 

upadłości lub likwidacji, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych 

wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec tego emitenta. 

<2. W przypadku gdy emitentem jest bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-

kredytowa, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, dom 

maklerski, o którym mowa w art. 98 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, wartość nominalna jednej 

obligacji, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 400 000 zł lub 

równowartość tej kwoty wyrażona w innej walucie, ustalona przy zastosowaniu 

średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

podjęcia decyzji emitenta o emisji.> 

 


