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 Pani  
 Ewa Kopacz 
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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 
 

 - o zmianie ustawy o nadzorze 
uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 
zakładami reasekuracji i firmami 
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 
konglomeratu finansowego oraz 
niektórych innych ustaw z projektami aktów 
wykonawczych. 

 

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)  

z dnia 

zmieniające rozporządzenie w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu 

finansowego  

Na podstawie art. 23 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, 

z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, z 2012 r. poz. 1385 oraz z 2013 r. 

poz. 1036 i ...) zarządza się, co następuje zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie adekwatności 

kapitałowej konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 170, poz. 1193) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Rachunek adekwatności kapitałowej konglomeratu oblicza się za pomocą jednej 

z następujących metod: 

  1)   metody opartej na skonsolidowanych funduszach własnych konglomeratu; 

  2)   metody opartej na zagregowanych funduszach własnych konglomeratu finansowego; 

  3)   metody mieszanej. 

2. W przypadku obliczania rachunku adekwatności konglomeratu finansowego: 

  1)   za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 1: 

a)  fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego konglomeratu finansowego, 

b)  wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się na 

podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego konglomeratu finansowego, jako 

sumę wymogów kapitałowych podmiotów należących do sektora finansowego konglomeratu 

finansowego; 

  2)   za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 2: 
                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 
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a)  fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie indywidualnych 

sprawozdań finansowych podmiotów należących do sektora finansowego, jako sumę: 

funduszy własnych podmiotów regulowanych należących do tego sektora oraz funduszy 

własnych podmiotów nieregulowanych należących do tego sektora – pomniejszoną o sumę 

znacznych udziałów kapitałowych każdego podmiotu konglomeratu finansowego w innych 

podmiotach konglomeratu finansowego, o ile udziały te nie zostały uwzględnione jako 

pomniejszenia funduszy własnych poszczególnych podmiotów na podstawie regulacji 

sektorowych, 

b)  wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się na 

podstawie indywidualnych sprawozdań finansowych podmiotów należących do sektora 

finansowego konglomeratu finansowego, jako sumę: wymogów kapitałowych podmiotów 

regulowanych należących do tego sektora oraz wymogów kapitałowych podmiotów 

nieregulowanych należących do tego sektora; 

  3)  za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 3: 

a)  fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się jako sumę funduszy własnych, 

wyznaczonych poprzez odpowiednie zastosowanie metod określonych w ust. 1 pkt 1–2, 

b)  wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się jako 

sumę wymogów kapitałowych, wyznaczonych poprzez odpowiednie zastosowanie metod 

określonych w ust. 1 pkt 1–2. 

3. Dokonując obliczeń, o których mowa w ust. 2, przy metodzie opisanej w pkt 2 

i odpowiednio w pkt 3, uwzględnia się zasady proporcjonalności ryzyka.”; 

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia objaśnienia otrzymują brzmienie określone 

w załączniku do niniejszego rozporządzenia.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

                            

                                                  M I N I S T E R  F I N A N S Ó W  
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Finansów 
z dnia ..., (poz. ...) 
 

 „Objaśnienia: 
1) Wpisać 1, 2 lub 3 zgodnie z następującym opisem: 

1 – metoda oparta na skonsolidowanych funduszach własnych konglomeratu finansowego (§ 3 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego), 
2 – metoda oparta na zagregowanych funduszach własnych finansowego sektora konglomeratu 
finansowego (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia), 
3 – metoda mieszana (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia). 

2) W zależności od stosowanej metody (1, 2 lub 3) „fundusze bazowe” oznaczają: 
metoda 1 – fundusze własne konglomeratu finansowego, obliczone na podstawie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego konglomeratu finansowego (§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia), 
metoda 2 – fundusze własne podmiotów należących do sektora finansowego konglomeratu 
finansowego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności ryzyka (§ 3 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia), 
metoda 3 – fundusze własne konglomeratu finansowego, obliczone na podstawie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego konglomeratu finansowego, albo fundusze własne podmiotów należących 
do sektora finansowego konglomeratu finansowego w zależności od stosowanej metody 1 lub 2 (§ 3 
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia). 
W kolumnie „wartość” należy wpisać kwotę funduszy bazowych, obliczonych wskazaną metodą 
zgodnie z powyższym opisem. 

3) W zależności od stosowanej metody (1, 2 lub 3) „pomniejszenie funduszy bazowych” oznacza: 
metoda 1 – brak pomniejszenia funduszy bazowych – 0 (§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia), 
metoda 2 – sumę znacznych udziałów kapitałowych podmiotów konglomeratu finansowego, 
nieuwzględnionych jako pomniejszenia ich funduszy własnych (§ 3 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia), 
metoda 3 – brak pomniejszenia funduszy bazowych albo  sumę znacznych udziałów kapitałowych 
podmiotów konglomeratu finansowego, nieuwzględnionych jako pomniejszenia ich funduszy 
własnych.” 
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Uzasadnienie 

 

Wejście w życie ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz  niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. …) spowoduje konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 13 września 2007 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego 

(Dz. U. Nr 170, poz. 1193), wydanego na podstawie art. 23 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, z późn. zm.).  

Proponowana zmiana wynika ze zmian w załączniku I do dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi 

konglomeratu finansowego, wprowadzonych załącznikiem II do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/89/UE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 

98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego 

nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów 

prawnych.  

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (Rządowy Proces 

Legislacyjny) z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów i do 

konsultacji społecznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1.  Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na konglomeraty finansowe. 

2.    Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z: Komisją Nadzoru Finansowego, Polską 

Izbą Ubezpieczeń, Związkiem Banków Polskich, Stowarzyszeniem Polskich Brokerów 

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, 

Krajową Radą Biegłych Rewidentów, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Izbą 

Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi 

Ryzyka, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pośredników Ubezpieczeniowych 

i Finansowych, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz 

z Komitetem Standardów Rachunkowości. 

3.  Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego,  
 

b) rynek pracy: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 
 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki, przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw,  
 

d) sytuację i rozwój regionalny: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 

4.  Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie jest neutralne dla budżetu państwa, analogicznie jak 

dotychczasowa regulacja. 
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Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)  

z dnia 

w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów 

ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej  

Na podstawie art. 148 ust. 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289 i ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ustalania środków własnych 

krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej;   

2)  udziale – należy przez to rozumieć posiadanie w stosunku do innego podmiotu:  

a) statusu podmiotu dominującego 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. z 2013 r. 

poz. 1382) lub   

b) znaczącego udziału kapitałowego w rozumieniu art. 3 pkt 14 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, 

z późn. zm.2)), lub   

c) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), lub innej umowy 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 42, 
poz. 341, z 2012 r.  poz. 1385 oraz z 2013 r. poz. 1036 i ... 
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opodobnym charakterze zawartej z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub 

udziałowcami; 

3) zakładzie ubezpieczeń nadrzędnym – należy przez to rozumieć zakład ubezpieczeń, 

który posiada udział w innym zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji;  

4) zakładzie ubezpieczeń podrzędnym – należy przez to rozumieć zakład ubezpieczeń lub 

zakład reasekuracji, w którym inny zakład ubezpieczeń posiada udział; 

5) podmiocie nadrzędnym – należy przez to rozumieć podmiot, który posiada udział 

w innym podmiocie; 

6) podmiocie podrzędnym – należy przez to rozumieć podmiot, w którym inny podmiot 

posiada udział; 

7) proporcji posiadanego udziału – należy przez to rozumieć wartość odpowiadającą sumie 

wszystkich procentowych zaangażowań zakładu ubezpieczeń nadrzędnego w kapitale 

zakładowym zakładu ubezpieczeń podrzędnego, wynikających z bezpośrednich 

i pośrednich powiązań kapitałowych, a w przypadku braku powiązań kapitałowych  

– wartość ustaloną przez organ nadzoru; w przypadku pośredniego powiązania 

kapitałowego procentowe zaangażowanie oblicza się jako iloczyn kolejnych 

zaangażowań kapitałowych; 

8) udziale pośrednim – należy przez to rozumieć udział podmiotu nadrzędnego, polegający 

na zaangażowaniu kapitałowym podmiotu podrzędnego w inne podmioty;  

9) elementach dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności – należy przez to 

rozumieć posiadane przez:  

a) zakład ubezpieczeń aktywa, spełniające warunki uznania za środki własne tego 

zakładu ubezpieczeń w rozumieniu art. 148 ust. 1–6 i art. 148a ustawy lub 

b) zakład reasekuracji aktywa, spełniające warunki uznania za środki własne tego 

zakładu reasekuracji w rozumieniu art. 223zw ust. 1–10 i 13 ustawy;  

10) wymogu wypłacalności – należy przez to rozumieć większą z dwóch wartości: margines 

wypłacalności lub kapitał gwarancyjny; 

11) nadwyżce albo niedoborze środków własnych – należy przez to rozumieć odpowiednio 

nieujemną albo ujemną różnicę pomiędzy środkami własnymi, a wymogiem 

wypłacalności. 

§ 3. 1. W przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego nadwyżkę albo 

niedobór środków własnych ustala się w sposób określony w § 12, z zastrzeżeniem § 4. 
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2. W przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń, którego podmiotem dominującym jest 

dominujący podmiot ubezpieczeniowy, dominujący podmiot nieregulowany, zagraniczny 

zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 

Europejskiej lub zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, przy ustalaniu nadwyżki albo niedoboru środków 

własnych przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem § 13.  

§ 4. 1. Przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń nadrzędnego uwzględnia 

się nadwyżkę albo niedobór środków własnych każdego zakładu ubezpieczeń podrzędnego, 

stosownie do proporcji posiadanego udziału zakładu ubezpieczeń nadrzędnego w zakładzie 

ubezpieczeń podrzędnym, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń podrzędny jest podmiotem zależnym zakładu 

ubezpieczeń nadrzędnego, zakład ubezpieczeń nadrzędny uwzględnia niedobór środków 

własnych, wykazywany przez zakład ubezpieczeń podrzędny w pełnej wysokości, niezależnie 

od proporcji posiadanego udziału. 

3. Na wniosek zakładu ubezpieczeń nadrzędnego organ nadzoru może zezwolić na 

uwzględnienie niedoboru, o którym mowa w ust. 2, stosownie do proporcji posiadanego 

udziału w zakładzie ubezpieczeń podrzędnym, jeżeli odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 

nadrzędnego, posiadającego udział w zakładzie ubezpieczeń podrzędnym, za zobowiązania 

tego zakładu ubezpieczeń podrzędnego jest ściśle i jednoznacznie ograniczona do 

posiadanego udziału. 

§ 5. 1. W celu uniknięcia uwzględniania tych samych elementów dopuszczalnych na 

pokrycie wymogu wypłacalności względem więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń lub 

zakładu reasekuracji przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń nadrzędnego 

wyłącza się:  

1) wartość aktywów zakładu ubezpieczeń nadrzędnego, które odpowiadają elementom 

dopuszczalnym na pokrycie wymogu wypłacalności któregokolwiek zakładu 

ubezpieczeń podrzędnego;   

2) wartość aktywów zakładu ubezpieczeń podrzędnego, które odpowiadają elementom 

dopuszczalnym na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń nadrzędnego;   

3) wartość aktywów zakładu ubezpieczeń podrzędnego, które odpowiadają elementom 

dopuszczalnym na pokrycie wymogu wypłacalności jakiegokolwiek innego zakładu 

ubezpieczeń podrzędnego tego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego.   
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2. Wyłączenia aktywów, o których mowa w ust. 1, nie dokonuje się, jeżeli są one 

uwzględniane przy ustalaniu środków własnych zgodnie z art. 148 ust. 1–6 i art. 148a ustawy.  

§ 6. 1. Przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń nadrzędnego uwzględnia 

się wartość nieopłaconego kapitału zakładowego zakładu ubezpieczeń podrzędnego, pod 

warunkiem że odpowiada on wartości elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności tego zakładu ubezpieczeń podrzędnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy nieopłacony kapitał zakładowy zakładu ubezpieczeń podrzędnego 

stanowi zobowiązanie zakładu ubezpieczeń nadrzędnego, przy ustalaniu środków własnych 

zakładu ubezpieczeń nadrzędnego wyłącza się wartość nieopłaconego kapitału zakładowego 

zakładu ubezpieczeń podrzędnego w części, w jakiej odpowiada zobowiązaniu zakładu 

ubezpieczeń nadrzędnego. 

3. Jeżeli nieopłacony kapitał zakładowy zakładu ubezpieczeń nadrzędnego stanowi 

zobowiązanie zakładu ubezpieczeń podrzędnego, przy ustalaniu środków własnych zakładu 

ubezpieczeń nadrzędnego wyłącza się wartość nieopłaconego kapitału zakładowego zakładu 

ubezpieczeń nadrzędnego w części, w jakiej odpowiada zobowiązaniu zakładu ubezpieczeń 

podrzędnego. 

4. Jeżeli nieopłacony kapitał zakładowy zakładu ubezpieczeń podrzędnego stanowi 

zobowiązanie ze strony innego zakładu ubezpieczeń podrzędnego w stosunku do tego samego 

zakładu ubezpieczeń nadrzędnego, przy ustalaniu środków własnych tego zakładu 

ubezpieczeń nadrzędnego wyłącza się wartość nieopłaconego kapitału zakładowego zakładu 

ubezpieczeń podrzędnego w części, w jakiej odpowiada zobowiązaniu innego zakładu 

ubezpieczeń podrzędnego. 

5. Wyłączenia wartości nieopłaconego kapitału zakładowego, o których mowa  

w ust. 2–4, nie dokonuje się, jeżeli przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń 

nadrzędnego aktywa odpowiadające wartości tego nieopłaconego kapitału zakładowego 

zostały wyłączone zgodnie z § 5 ust. 1. 

§ 7. Przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń nadrzędnego mogą zostać 

uwzględnione przyszłe zyski zakładu ubezpieczeń podrzędnego wykonującego działalność 

określoną w dziale I załącznika do ustawy, w takiej wysokości, w jakiej są dopuszczone na 

pokrycie wymogu wypłacalności tego zakładu ubezpieczeń podrzędnego.  

§ 8. W przypadku gdy organ nadzoru uzna, że niektóre elementy środków własnych 

zakładu ubezpieczeń podrzędnego, inne niż wymienione w § 6 i § 7, nie mogą być efektywnie 
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postawione do dyspozycji zakładu ubezpieczeń nadrzędnego, elementy te mogą zostać 

uwzględnione przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń nadrzędnego 

w wysokości, w jakiej są dopuszczalne na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu 

ubezpieczeń podrzędnego. 

§ 9. Suma wartości elementów uwzględnianych przy ustalaniu środków własnych 

zakładu ubezpieczeń nadrzędnego, o których mowa w przepisach § 6–8, nie może 

przekroczyć wysokości wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń podrzędnego. 

§ 10. 1. Przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń nadrzędnego nie 

uwzględnia się żadnych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności, 

które wynikają z wzajemnych powiązań finansowych między tym zakładem i:  

1) podmiotem podrzędnym tego zakładu ubezpieczeń; 

2) podmiotem nadrzędnym tego zakładu ubezpieczeń; 

3) podmiotem podrzędnym podmiotu wymienionego w pkt 2. 

2. Powiązania finansowe, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na:  

1) posiadaniu przez zakład ubezpieczeń lub jego podmiot podrzędny udziału w innym 

podmiocie, który bezpośrednio lub pośrednio posiada elementy dopuszczalne na 

pokrycie wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń, lub 

2) udzieleniu przez zakład ubezpieczeń lub jego podmiot podrzędny pożyczki innemu 

podmiotowi, który bezpośrednio lub pośrednio posiada elementy dopuszczalne na 

pokrycie wymogu wypłacalności tego zakładu ubezpieczeń.  

3. Przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń nadrzędnego nie uwzględnia 

się elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń 

podrzędnego, jeżeli posiadanie elementów jest wynikiem wzajemnych powiązań 

finansowych, o których mowa w ust. 2, pomiędzy zakładem ubezpieczeń podrzędnym, 

a innym podmiotem podrzędnym w stosunku do zakładu ubezpieczeń nadrzędnego. 

§ 11. 1. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń nadrzędny posiada udział w więcej niż 

jednym zakładzie ubezpieczeń podrzędnym, przy ustalaniu środków własnych zakładu 

ubezpieczeń nadrzędnego uwzględnia się wszystkie zakłady ubezpieczeń podrzędne. 

2. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń nadrzędny posiada udział pośredni w zakładzie 

ubezpieczeń podrzędnym poprzez inny zakład ubezpieczeń podrzędny, ustalenia środków 

własnych należy dokonać na poziomie każdego zakładu ubezpieczeń podrzędnego, który jest 

podmiotem nadrzędnym co najmniej jednego zakładu ubezpieczeń podrzędnego. Przepisu 
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zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli zakład ubezpieczeń podrzędny jest uwzględniany 

przy ustalaniu środków własnych podmiotu nadrzędnego.  

3. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń nadrzędny posiada udział pośredni w zakładzie 

ubezpieczeń podrzędnym poprzez dominujący podmiot ubezpieczeniowy lub dominujący 

podmiot nieregulowany, przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń nadrzędnego 

należy uwzględnić dominujący podmiot ubezpieczeniowy lub dominujący podmiot 

nieregulowany. W tym celu dominujący podmiot ubezpieczeniowy, niebędący zakładem 

ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji lub dominujący podmiot nieregulowany, powinien 

być traktowany jak zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, z wymogiem wypłacalności 

równym zeru, przy zastosowaniu przepisów dotyczących dopuszczalności elementów na 

pokrycie wymogu wypłacalności.  

4. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń podrzędny ma siedzibę w państwie niebędącym 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, przy ustalaniu środków własnych zakładu 

ubezpieczeń nadrzędnego uwzględnia się teoretyczny wymóg wypłacalności zakładu 

ubezpieczeń podrzędnego, ustalony przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ustawy. Za 

środki własne stanowiące pokrycie teoretycznego wymogu wypłacalności takiego zakładu 

ubezpieczeń podrzędnego uważa się elementy spełniające warunki uznania ich za środki 

własne zgodnie z przepisami ustawy, a do ich wyceny stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Jeżeli przepisy obowiązujące w państwie siedziby zakładu ubezpieczeń podrzędnego 

przewidują wymóg uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub 

działalności reasekuracyjnej oraz wymogi co do wypłacalności co najmniej porównywalne 

z wymogami określonymi w ustawie, przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń 

nadrzędnego uwzględnia się wymogi co do wypłacalności oraz elementy na ich pokrycie 

zgodnie z prawem tego państwa. Jeżeli ten zakład ubezpieczeń podrzędny wykonuje 

działalność wyłącznie w zakresie reasekuracji, a w państwie jego siedziby przewiduje się 

regulacje wyłącznie w odniesieniu do działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej, ustala się 

teoretyczny wymóg wypłacalności oraz stan posiadania elementów na jego pokrycie przy 

odpowiednim zastosowaniu obowiązujących przepisów tego państwa odnoszących się do 

działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej.  

6. Jeżeli organ nadzoru nie posiada wiarygodnych informacji dotyczących 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń podrzędnego, a w szczególności zakładu ubezpieczeń lub 

zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim 
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Unii Europejskiej, niezbędnych do ustalenia środków własnych zakładu ubezpieczeń 

nadrzędnego, niezależnie od powodu braku tych informacji, z elementów dopuszczalnych na 

pokrycie wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń nadrzędnego wyłącza się akcje i inne 

aktywa finansujące kapitały własne tego zagranicznego zakładu ubezpieczeń podrzędnego. 

W takim przypadku niezrealizowane zyski, związane z udziałem w tym zagranicznym 

zakładzie ubezpieczeń podrzędnym, nie mogą być uznane za elementy dopuszczalne na 

pokrycie wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń nadrzędnego.  

§ 12. 1. Nadwyżkę albo niedobór środków własnych, w stosunku do wymogu 

wypłacalności zakładu ubezpieczeń nadrzędnego, ustala się jako różnicę pomiędzy:  

1) sumą:  

a) elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu 

ubezpieczeń nadrzędnego, ustalonych z zastosowaniem przepisów § 5–11, oraz   

b) elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu 

ubezpieczeń podrzędnego ustalonych z zastosowaniem przepisów § 5–11, 

stosownie do proporcji posiadanego udziału zakładu ubezpieczeń nadrzędnego 

w tym zakładzie ubezpieczeń podrzędnym, a  

2) sumą:  

a) wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń nadrzędnego oraz   

b) części wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń podrzędnego, odpowiadającej 

proporcji posiadanego udziału zakładu ubezpieczeń nadrzędnego w tym zakładzie 

ubezpieczeń podrzędnym. 

2. W przypadku gdy udział zakładu ubezpieczeń nadrzędnego w zakładzie ubezpieczeń 

podrzędnym jest pośredni, należy w pozycji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz w ust. 1 

pkt 2 lit. b, uwzględnić odpowiednią część elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności zakładu ubezpieczeń podrzędnego lub odpowiednią część wymogu 

wypłacalności zakładu ubezpieczeń podrzędnego, stosownie do § 4. 

§ 13. 1. W przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w § 3 ust. 2, 

którego podmiot dominujący nie podlega nadzorowi w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, ustalenie nadwyżki albo niedoboru środków własnych krajowego zakładu 

ubezpieczeń następuje z poziomu dominującego podmiotu ubezpieczeniowego niebędącego 

zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, dominującego podmiotu nieregulowanego, 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem 
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członkowskim Unii Europejskiej lub zagranicznego zakładu reasekuracji z siedzibą 

w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.  

2. Na potrzeby ustalenia nadwyżki albo niedoboru środków własnych krajowego 

zakładu ubezpieczeń zgodnie z ust. 1 podmiot wymieniony w ust. 1 traktuje się jak zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, stosując przepisy ustawy w zakresie elementów 

dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności, przyjmując:  

1) wymóg wypłacalności w wysokości zero dla dominującego podmiotu 

ubezpieczeniowego lub dominującego podmiotu nieregulowanego;   

2) wymóg wypłacalności wynikający z zastosowania § 11 ust. 4 dla zakładu ubezpieczeń 

mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;   

 3) wymóg wypłacalności wynikający z zastosowania § 11 ust. 4 dla zakładu reasekuracji 

mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.   

3. Jeżeli organ nadzoru nie posiada wiarygodnych informacji dotyczących podmiotu 

podrzędnego, niezbędnych do ustalenia środków własnych krajowego zakładu ubezpieczeń 

zgodnie z niniejszym przepisem, niezależnie od powodu braku tych informacji, z elementów 

dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotu nadrzędnego wyłącza się 

akcje i inne aktywa finansujące kapitały własne tego podmiotu podrzędnego. W takim 

przypadku niezrealizowane zyski związane z udziałem w tym podmiocie podrzędnym nie 

mogą być uznane za elementy dopuszczalne na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotu 

nadrzędnego. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

 

MINISTER FINANSÓW 

 
 
 
 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2006 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń  
wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej (Dz. U. Nr 20, poz. 156 oraz z 2009 r. Nr 173, 
poz. 1347), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy 
z dnia ... o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 
finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...). 
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UZASADNIENIE 
 

 

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 

ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia … 

o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...), która 

implementowała do polskich przepisów postanowienia dyrektywy 2011/89/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 

2002/87/WE, 2006/48/WE, 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad 

podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego. Powyższa ustawa wprowadziła m.in. 

zmiany definicji nadzoru dodatkowego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeniowej grupy kapitałowej zawartej 

w art. 2 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy. Wprowadzona zmiana treści art. 2 ust. 1 pkt 5c ustawy 

rozszerza zakres podmiotów objętych nadzorem dodatkowym m.in. na krajowe zakłady 

ubezpieczeń, które są podmiotami zależnymi dominujących podmiotów nieregulowanych. 

Konsekwencją rozszerzenia zakresu podmiotów objętych nadzorem dodatkowym jest zmiana 

definicji ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. W skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

może wchodzić (oprócz podmiotów wymienionych w dotychczas obowiązującym art. 2 ust. 1 

pkt 12 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) dominujący podmiot nieregulowany, jeżeli 

jest on podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi 

dodatkowemu.  

Projekt rozporządzenia jest analogiczny do dotychczasowego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków 

własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej (Dz. U. Nr 20, poz. 156 i z 2009 r. Nr 173, poz. 1347), wydanego na podstawie 

art. 148 ust. 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i nie dokonuje zmian definicji pojęć 

zawartych w słowniku do rozporządzenia. Proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany 

w stosunku do treści poszczególnych przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia 

wynikają z implementacji przepisów załącznika I do dyrektywy 2011/89/WE zmieniających 

przepisy zawarte w załącznikach I i II do dyrektywy 98/78/WE Parlamentu Europejskiego 
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i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie nadzoru dodatkowego nad zakładami 

ubezpieczeń w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych.  

W związku ze zmianą definicji ubezpieczeniowej grupy kapitałowej w ustawie z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz zmianą w treści § 11 ust. 3, § 13 ust. 1 oraz § 13 

ust. 2 pkt 1 w stosunku do przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia, przepis 

zawarty w § 3 ust. 2 dotyczący zasad ustalania nadwyżki albo niedoboru środków własnych 

krajowych zakładów ubezpieczeń, których podmiotem dominującym jest dominujący podmiot 

ubezpieczeniowy powinien mieć zastosowanie również do krajowych zakładów ubezpieczeń, 

których podmiotem dominującym jest dominujący podmiot nieregulowany.  

Proponowana zmiana w treści § 11 ust. 3 rozporządzenia w stosunku do analogicznego 

przepisu § 11 ust. 4 dotychczas obowiązującego rozporządzenia wynika z implementacji pkt 2 

załącznika I do dyrektywy 2011/89/WE. Proponowana zmiana rozszerza stosowanie 

dotychczas obowiązującego przepisu na krajowe zakłady ubezpieczeń nadrzędne, które 

posiadają udział w pośredni w zakładach ubezpieczeń podrzędnych poprzez dominujący 

podmiot nieregulowany. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń nadrzędny posiada udział 

pośredni w zakładzie ubezpieczeń podrzędnym poprzez dominujący podmiot nieregulowany, 

przy ustalaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń nadrzędnego należy uwzględnić 

dominujący podmiot nieregulowany. W tym celu dominujący podmiot nieregulowany 

powinien być traktowany jak zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji z wymogiem 

wypłacalności równym zeru, przy zastosowaniu przepisów dotyczących dopuszczalności 

elementów na pokrycie wymogu wypłacalności. 

Proponowana zmiana w treści § 13 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia wynika 

z implementacji pkt 4 załącznika I do dyrektywy 2011/89/WE. Zmiana rozszerza 

dotychczasową treść przepisu na krajowe zakłady ubezpieczeń, których podmiotem 

dominującym jest dominujący podmiot nieregulowany niepodlegający nadzorowi w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej. Ustalanie nadwyżki albo niedoboru środków własnych 

takiego zakładu ubezpieczeń powinno nastąpić z pozycji dominującego podmiotu 

nieregulowanego. Dla celów ustalenia nadwyżki albo niedoboru środków własnych 

dominujący podmiot nieregulowany powinien być traktowany jak zakład ubezpieczeń lub 

zakład reasekuracji z wymogiem wypłacalności równym zeru.  

Dwie proponowane zmiany w stosunku do treści dotychczas obowiązującego rozporządzenia 

mają charakter redakcyjno-legislacyjny i nie są związane z implementacją dyrektywy 

2011/89/UE.  
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W § 10 ust. 2 pkt 2 proponuje się zastąpienie określenia „jednostka” określeniem „podmiot” 

(w innych przepisach rozporządzenia używa się określenia „podmiot", nie stosuje się 

określenia „jednostka”).  

W § 13 ust. 1 proponuje się zastąpienie określenia „kraj członkowski Unii Europejskiej” 

określeniem „państwo członkowskie Unii Europejskiej”.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących 

notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (Rządowy Proces 

Legislacyjny) z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów i do 

konsultacji społecznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1.  Podmioty, na które oddziałuje projekt 
 

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z: Komisją Nadzoru Finansowego, Polską 

Izbą Ubezpieczeń, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Ubezpieczeniowym Funduszem 

Gwarancyjnym, Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych 

i Reasekuracyjnych, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Krajową Radą Biegłych 

Rewidentów, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Izbą Zarządzających Funduszami 

i Aktywami, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Polską Izbą 

Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz z Komitetem Standardów 

Rachunkowości. 
 

3.  Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na: 
 

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego,  
 

b) rynek pracy: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 
 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki, przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw,  
 

d) sytuację i rozwój regionalny: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 
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4.  Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie jest neutralne dla budżetu państwa, analogicznie jak 

dotychczasowa regulacja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/66rch 



Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)  

z dnia 

w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych 

i statystycznych zakładów ubezpieczeń 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289 i ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, formę i sposób sporządzania kwartalnych 

i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń 

oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej; 

2) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń lub główny 

oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, niebędące w likwidacji, o której mowa w 

art. 190 ustawy; 

3) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613). 

§ 3. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne składa się 

z części A oraz części B. 

§ 4. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego 

zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy 

(ubezpieczenia na życie) składa się z formularzy: 

1) bilans zakładu ubezpieczeń: 

a) aktywa zakładu ubezpieczeń, 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 
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b) pasywa zakładu ubezpieczeń; 

2) ogólny rachunek zysków i strat; 

3) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie; 

4) rachunek przepływów pieniężnych; 

5) rachunki techniczne: 

a) rachunki techniczne działu I – działalność bezpośrednia i reasekuracja czynna, 

b) rachunek techniczny działu I dla umów grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia 

na życie w ramach pracowniczych programów emerytalnych; 

6) kapitał podstawowy:  

a) struktura kapitału zakładowego, 

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców), 

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów); 

7) zmiany w kapitale własnym; 

8) należności oraz zobowiązania: 

a) należności, 

b) zobowiązania; 

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – ogółem, 

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – działalność 

bezpośrednia, 

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – reasekuracja 

czynna, 

d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora – ogółem, 

e) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora – 

działalność bezpośrednia, 

f) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora – 

reasekuracja czynna, 

g) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – ogółem, 

h) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – działalność bezpośrednia, 

i) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – reasekuracja czynna; 

10) lokaty: 

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów, 

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów, 
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c) aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, 

d) wykaz nieruchomości, 

e) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym, 

f) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych 

papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu, 

g) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 

inwestycyjnych, 

h) wykaz instrumentów pochodnych, 

i) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, 

j) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, 

k) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych; 

11) lokaty zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej: 

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów, 

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów, 

c) aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, 

d) wykaz nieruchomości, 

e) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym, 

f) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych 

papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu, 

g) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 

inwestycyjnych, 

h) wykaz instrumentów pochodnych, 

i) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, 

j) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, 

k) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych; 

12) pozycje pozabilansowe; 

13) informacja o składce i świadczeniach: 

a) składka przypisana w dziale I, 

b) liczba umów ubezpieczenia w dziale I, 

c) świadczenia wypłacone w dziale I, 

d) świadczenia wypłacone z umów ubezpieczenia rozwiązanych w okresie 

sprawozdawczym, 

e) kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie; 
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14) informacja dotycząca kosztów działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: 

a) informacja dotycząca kosztów działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

kosztów likwidacji szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej, 

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład ubezpieczeń; 

15) powiązania kapitałowe zakładu ubezpieczeń; 

16) skargi na działalność zakładu ubezpieczeń; 

17) informacja na temat reasekuracji biernej zakładu ubezpieczeń: 

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód, 

b) wykaz reasekuratorów, 

c) wykaz reasekuratorów (zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 

reasekuracyjnej), 

d) reasekuracja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych; 

18) margines wypłacalności: 

a) margines wypłacalności dla grup 1, 2 i 4 działu I, 

b) margines wypłacalności dla grupy 3 działu I, 

c) margines wypłacalności dla grupy 5 działu I; 

19) margines wypłacalności zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 

reasekuracyjnej: 

a) margines wypłacalności dla ubezpieczeń bezpośrednich grup 1, 2 i 4 działu I, 

b) margines wypłacalności dla ubezpieczeń bezpośrednich grupy 3 działu I, 

c) margines wypłacalności dla ubezpieczeń bezpośrednich grupy 5 działu I, 

d) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie 

reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji 

ubezpieczeń grupy 4 działu I, 

e) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I, 

f) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie 

reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji 

ubezpieczeń grupy 5 działu I; 

20) deklaracja wypłacalności: 

a) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w dziale I, 

b) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w dziale I 

(zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej); 

21) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych: 
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a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 

ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) 

ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej, 

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych 

walutach dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty 

(inwestycyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej, 

c) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 155 ust. 1 ustawy,  

d) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytułu 

umów ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi 

ubezpieczający, 

e) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla umów 

grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ramach pracowniczych 

programów emerytalnych, 

f) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, 

gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej, 

g) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich 

pokrycie; 

22) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej: 

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności 

bezpośredniej dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko 

lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający, 

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności 

bezpośredniej w poszczególnych walutach dla ubezpieczeń innych niż 

ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający, 

c) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 155 ust. 1 ustawy 

(działalność bezpośrednia),  

d) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytułu 

umów ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi 

ubezpieczający, 
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e) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla umów 

grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ramach pracowniczych 

programów emerytalnych, 

f) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji 

czynnej, 

g) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji 

czynnej w poszczególnych walutach, 

h) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 

ustawy (reasekuracja czynna), 

i) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 

ustawy (reasekuracja czynna), 

j) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie 

gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej, 

k) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich 

pokrycie, 

l) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej oraz aktywów stanowiących ich 

pokrycie; 

23) umowy ubezpieczenia na życie i dożycie, których zobowiązania są ustalane w stosunku 

do określonych indeksów; 

24) działalność zagraniczna zakładu ubezpieczeń ogółem i w podziale na kraje; 

25) podpisy; 

26) podpis osoby dokonującej obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na 

podstawie art. 167 ust. 2 ustawy. 

§ 5. Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy 

(ubezpieczenia na życie) składa się z formularzy, o których mowa w § 4 pkt 1–6, 9 lit. d–f, 10 

lit. a–c i e–k, 11 lit. a–c i e–k, 12, 13 lit. a i b, 17 lit. a, 18–23, 25 oraz 26. 



– 7 – 

§ 6. 1. Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy 

(ubezpieczenia na życie) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 7. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego 

zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy 

(pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) składa się z formularzy: 

1) bilans zakładu ubezpieczeń: 

a) aktywa zakładu ubezpieczeń, 

b) pasywa zakładu ubezpieczeń; 

2) ogólny rachunek zysków i strat; 

3) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych; 

4) rachunek przepływów pieniężnych; 

5) rachunki techniczne działu II – działalność bezpośrednia i reasekuracja czynna; 

6) kapitał podstawowy:  

a) struktura kapitału zakładowego, 

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców), 

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów); 

7) zmiany w kapitale własnym; 

8) należności oraz zobowiązania: 

a) należności, 

b) zobowiązania; 

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 

a)  rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – ogółem, 

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – działalność 

bezpośrednia, 

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – reasekuracja 

czynna, 

d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora – ogółem, 

e) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora – 

działalność  bezpośrednia, 

f) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora – 

reasekuracja czynna, 

g) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – ogółem, 
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h) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – działalność bezpośrednia, 

i) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – reasekuracja czynna; 

10) lokaty: 

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów, 

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów, 

c) wykaz nieruchomości, 

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym, 

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych 

papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu, 

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 

inwestycyjnych, 

g) wykaz instrumentów pochodnych, 

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, 

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, 

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych; 

11) lokaty zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej: 

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów, 

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów, 

c) wykaz nieruchomości, 

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym, 

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych 

papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu, 

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 

inwestycyjnych, 

g) wykaz instrumentów pochodnych, 

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, 

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, 

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych; 

12) pozycje pozabilansowe; 

13) informacja o składce, odszkodowaniach i świadczeniach: 

a) składka, odszkodowania i świadczenia działu II w ubezpieczeniach 

obowiązkowych i ubezpieczeniu Zielona Karta, 
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b) odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach działu II według roku zajścia 

szkody, 

c) odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach działu II według roku zgłoszenia 

szkody, 

d) świadczenia rentowe w ubezpieczeniach działu II według roku zajścia szkody, 

e) odszkodowania i świadczenia w reasekuracji ubezpieczeń działu II według lat 

underwritingowych, 

f) kanały dystrybucji pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń 

majątkowych; 

14) informacja dotycząca kosztów działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: 

a) informacja dotycząca kosztów działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

kosztów likwidacji szkód i windykacji regresów, kosztów poniesionych w celu 

uzyskania dotacji oraz kosztów działalności lokacyjnej, 

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład ubezpieczeń; 

15) powiązania kapitałowe zakładu ubezpieczeń; 

16) skargi na działalność zakładu ubezpieczeń; 

17) informacja na temat reasekuracji biernej zakładu ubezpieczeń: 

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód, 

b) wykaz reasekuratorów, 

c) wykaz reasekuratorów (zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 

reasekuracyjnej), 

d) reasekuracja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych; 

18) margines wypłacalności dla ubezpieczeń działu II; 

19) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w dziale II; 

20) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych: 

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych 

walutach, 

c) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 155 ust. 1 ustawy,  

d) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych, 
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e) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich 

pokrycie; 

21) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej: 

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności 

bezpośredniej, 

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności 

bezpośredniej w poszczególnych walutach, 

c) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 155 ust. 1 ustawy 

(działalność bezpośrednia), 

d) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji 

czynnej, 

e) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji 

czynnej w poszczególnych walutach, 

f) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 

ustawy (reasekuracja czynna), 

g) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 

ustawy (reasekuracja czynna), 

h) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych, 

i) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich 

pokrycie, 

j) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej oraz aktywów stanowiących ich 

pokrycie; 

22) działalność zagraniczna zakładu ubezpieczeń ogółem i w podziale na kraje; 

23) podpisy; 

24) opinia o prawidłowości obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych 

metodami aktuarialnymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy. 

§ 8. Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe 
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ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) składa się z formularzy, o których 

mowa w § 7 pkt 1–6, 9 lit. d–f, 10 lit. a, b i d–j, 11 lit. a, b i d–j, 12, 17 lit. a, 18–21, 23 oraz 

24. 

§ 9. Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe 

ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

§ 10. 1. Część B kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego 

i statystycznego zakładu ubezpieczeń składa się z formularzy: 

1) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego 

w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu 

ubezpieczeń: 

a) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego 

w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu 

ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 148 ust. 8 

ustawy, 

b) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych 

krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego wchodzącego w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, 

c) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń 

nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej; 

2) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniowej 

grupie kapitałowej, którego podmiotem dominującym nie podlegającym nadzorowi 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest dominujący podmiot ubezpieczeniowy, 

dominujący podmiot nieregulowany, zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą 

w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub zagraniczny 

zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 

Europejskiej, na wartość środków własnych tego zakładu ubezpieczeń: 

a) informacja o podmiocie wiodącym krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego 

w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, 
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b) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń 

w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu 

ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 148 ust. 8 

ustawy, 

c) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych 

krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej, 

d) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń 

wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, 

e) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej; 

3) podpisy. 

2. Wzory formularzy części B sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

ubezpieczeń określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 11. 1. Do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład 

ubezpieczeń dołącza: 

1) pisemną opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, 

o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości; 

2) sprawozdanie z działalności jednostki, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy 

o rachunkowości; 

3) informację o łącznej składce przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, 

w okresie sprawozdawczym z działalności ubezpieczeniowej i działalności 

reasekuracyjnej, w celu wyliczenia wartości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad 

działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną i brokerską oraz kosztów 

funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura; 

4) informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10–13 załącznika nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, 

poz. 1825); 
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5) akt notarialny z walnego zgromadzenia, na którym została przyjęta uchwała w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy 

o rachunkowości; 

6) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy 

o rachunkowości, we właściwym rejestrze sądowym, zgodnie z art. 69 ustawy 

o rachunkowości; 

7) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy 

o rachunkowości, do ogłoszenia, zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości. 

2. Krajowe zakłady ubezpieczeń działające w formie towarzystw ubezpieczeń 

wzajemnych dołączają do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego 

informację o wartości składki przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, 

w okresie sprawozdawczym z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z osobami niebędącymi 

członkami tych towarzystw. 

§ 12. Do kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń 

dołącza informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10–12 załącznika nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

§ 13. 1. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład 

ubezpieczeń sporządza w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej za pomocą systemu 

teleinformatycznego organu nadzoru. Organ nadzoru udostępnia system teleinformatyczny 

zakładom ubezpieczeń nieodpłatnie. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do informacji, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 

oraz § 12. 

§ 14. Kwoty wykazywane w kwartalnym oraz dodatkowym rocznym sprawozdaniu 

finansowym i statystycznym podaje się z dokładnością do tysiąca złotych, a wielkości 

procentowe z dokładnością do setnej części procentu, z tym że przy wyliczeniu marginesu 

wypłacalności wielkości procentowe podaje się z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku. 

§ 15. 1. Zgodność kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego 

i statystycznego ze stanem faktycznym potwierdzają własnoręcznym podpisem kierownik 

jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przypadku 

powierzenia przez zakład ubezpieczeń prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, 
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o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie podpisuje osoba 

uprawniona do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. 

2. W przypadku zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie działu I 

(ubezpieczenia na życie) oraz działu II grupa 10 załącznika do ustawy sprawozdanie 

podpisuje również aktuariusz. 

3. Do kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego 

i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II 

załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) 

dołącza się, zgodnie z art. 167 ust. 3 ustawy, opinię aktuariusza, jeżeli rezerwy techniczno- 

-ubezpieczeniowe ustalane są metodami aktuarialnymi. 

4. Odmowa złożenia podpisu przez którąkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 oraz 

przez aktuariusza wymaga pisemnego uzasadnienia, które dołącza się do sprawozdania 

finansowego. 

§ 16. 1. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń 

sporządza na koniec roku obrotowego, uwzględniając sprawozdanie finansowe zatwierdzone 

przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

2. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń 

przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez 

organ zatwierdzający, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania 

finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości. 

§ 17. Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń przedstawia 

organowi nadzoru nie później niż w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału roku 

obrotowego, za który zostało sporządzone. 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 

MINISTER FINANSÓW 

 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. 

w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów 
ubezpieczeń (Dz. U. Nr 248, poz. 1654), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad 
instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 
wchodzących w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...). 

12/50rch 
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Noty objaśniające do załącznika nr 1  
● Sprawozdanie powinno zostać przesłane do organu nadzoru w formie zwartej (zszyte, w oprawie 
termicznej lub innej). Sprawozdanie zawiera formularze ponumerowane, zgodnie ze spisem 
formularzy. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypełnić wszystkie formularze; jeżeli poszczególne 
pozycje nie występują należy wpisać wartość 0. Każda strona w stopce powinna posiadać kolejny 
numer. W przypadku formularzy dotyczących grup ubezpieczeń lub klas rachunkowych należy 
uwzględnić tylko grupy ubezpieczeń lub klasy rachunkowe, w których jest prowadzona działalność 
ubezpieczeniowa lub działalność reasekuracyjna. 

● Przez „bieżący okres sprawozdawczy” rozumie się okres od początku roku kalendarzowego do dnia, 
na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.  

Przez „poprzedni okres sprawozdawczy” rozumie się analogiczny okres poprzedniego roku 
kalendarzowego.  

● Grupa ubezpieczeń powinna być zgodna z załącznikiem do ustawy. 

Klasy rachunkowe stosuje się według zasad określonych w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825). 

● Dane ilościowe (np. liczba polis, liczba szkód, liczba akcji) należy wykazać z dokładnością do 
jednostki. W zaokrągleniu do tysiąca wykazuje się wyłącznie wielkości wyrażone w złotych. 

● Nazwy krajów i walut należy podawać stosując kody zgodne z normami ISO. Identyfikator papieru 
wartościowego oznacza kod nadany przez KDPW lub inny zgodny z ISIN. 

● Wykazane w formularzach zmniejszenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych należy wykazać ze 
znakiem „–”, zwiększenia zaś wykazywać bez znaku. 

● Przez jednostki powiązane i podporządkowane należy rozumieć odpowiednio jednostki powiązane 
i podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.  

● Wyceny metodą praw własności akcji i udziałów jednostek podporządkowanych dokonuje się 
w oparciu o ostatnie dostępne sprawozdania finansowe tych jednostek. 

● Przez zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej rozumie się zakłady 
ubezpieczeń, dla których spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) składka przypisana brutto z reasekuracji czynnej w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym 
dany rok obrotowy przekracza 10% całkowitej składki przypisanej brutto lub 

b) składka przypisana brutto z reasekuracji czynnej w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym 
dany rok obrotowy przekracza kwotę równowartości w złotych 50.000.000 euro, lub 

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe z reasekuracji czynnej w ujęciu brutto przekraczają 10% 
łącznych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto, utworzonych na koniec 
ostatniego roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy. 

● Przez lokaty zagraniczne rozumie się lokaty umiejscowione poza granicami kraju. Umiejscowienie 
lokat określa w przypadku: 

a) nieruchomości – ich lokalizacja, 
b) lokat notowanych na rynkach regulowanych – kraj siedziby emitenta, 
c) innych lokat – miejsce ich realizacji, co oznacza w szczególności: 

• dla dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i wierzytelności oraz innych instrumentów 
finansowych o zagwarantowanej stopie dochodu – kraj siedziby emitenta, kraj siedziby 
pożyczkobiorcy, kraj siedziby dłużnika, 

• dla akcji, udziałów oraz innych instrumentów finansowych dających prawo do udziału 
w kapitale spółki – kraj siedziby tej spółki, 

• dla jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych lub 
w innych funduszach wspólnego lokowania – kraj siedziby zarządzającego danym 
funduszem. 
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W przypadku instrumentów finansowych złożonych posiadających wbudowane instrumenty pochodne 
do czasu podjęcia decyzji o realizacji instrumentów pochodnych o miejscu realizacji decyduje miejsce 
realizacji instrumentu bazowego (pierwotnego).  

Papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu są to instrumenty finansowe nie zawierające 
gwarancji a jedynie możliwość płatności kwot z tytułu posiadania instrumentu.  

Papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu są to papiery wartościowe zapewniające dochód 
w ściśle określonych okresach (np. odsetki bądź wartość wykupu) niezależnie od tego czy wartość 
tego przychodu jest określona z góry czy zmienna. 

Cena nabycia w przypadku pożyczek oznacza wartość udzielonej pożyczki z uwzględnieniem 
wszelkich ewentualnych kosztów związanych z jej udzieleniem poniesionych przez udzielającego 
pożyczkę.  

Zasady wyceny lokat zakładów ubezpieczeń określają przepisy § 19 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

Lokaty krótkoterminowe oraz lokaty długoterminowe stanowią odpowiednio lokaty określone w § 21 
ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

W kwestiach nie uregulowanych odrębnie rozporządzeniem przy sporządzaniu sprawozdania stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji.  

Formularz 1.2 

Wartość w pozycji A.VIII „Zysk (strata) netto” na początek okresu sprawozdawczego (kolumna B) 
powinna być równa zero, a wynik finansowy netto roku poprzedniego należy wykazać w pozycji 
A.VII „Zysk (strata) z lat ubiegłych”. 

Formularz 3.1 

Formularz 3.1 sporządza się łącznie dla działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej zakładu 
ubezpieczeń. 

Formularz 5.1 

Rachunki techniczne są sporządzane odrębnie dla działalności bezpośredniej (łącznie i w podziale na 
grupy ubezpieczeń) oraz dla reasekuracji czynnej (łącznie). 

Formularz 6.1 

W kolumnie B „Rodzaj akcji (udziałów)” należy podać podział na akcje imienne i na okaziciela, 
używając oznaczeń: I - akcje imienne, O – akcje na okaziciela. 

W kolumnie C „Rodzaj uprzywilejowania” należy podać rodzaj uprzywilejowania jaki związany jest 
z akcjami (udziałami): w dywidendzie (oznaczenie D), w liczbie głosów (oznaczenie G), w podziale 
majątku (oznaczenie M), inne (wykazać jakie; oznaczenie U), w przypadku braku uprzywilejowań 
należy wpisać znak „B”. Jeżeli zakład ubezpieczeń posiada serie akcji uprzywilejowane wielorako 
(np. jednocześnie w liczbie głosów i w podziale majątku), w kolumnie C dla odpowiedniej serii należy 
wpisać ciąg liter oddzielonych spacją (dla powyższego przykładu będzie to następujący ciąg: G M). 

Formularze 6.2 i 6.3 

W kolumnie K „Procent głosów na WZA (WZU)” formularza 6.2 procent głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) powinien być wykazany z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku. 
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W kolumnie C „Typ akcjonariusza (udziałowca)” formularza 6.2 oraz w kolumnie B „Typ 
akcjonariusza (udziałowca)” formularza 6.3 należy użyć następujących symboli: SP - Skarb Państwa, 
OPK – osoba prawna rezydent, OPKB – bank rezydent, OPKU – zakład ubezpieczeń rezydent, OPKR 
– zakład reasekuracji rezydent, OFK – osoba fizyczna rezydent, OFKZ – osoba fizyczna rezydent, 
członek zarządu zakładu ubezpieczeń, OFKR – osoba fizyczna rezydent, członek zarządu zakładu 
reasekuracji, PK – pozostałe podmioty rezydenci, OPZ – osoba prawna nierezydent, OPZB – bank 
nierezydent, OPZU – zakład ubezpieczeń nierezydent, OPZR – zakład reasekuracji nierezydent, 
OFZ – osoba fizyczna nierezydent, OFZZ - osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu 
ubezpieczeń, OFZR – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji,  
PZ – pozostałe podmioty nierezydenci. 

W formularzach 6.2 i 6.3 należy wymienić akcjonariuszy (udziałowców) posiadających powyżej 2% 
głosów na WZA (WZU). Akcjonariusze (udziałowcy) posiadający 2% lub mniej niż 2% głosów na 
WZA (WZU) powinni być ujęci zbiorczo jako: 
– „Pozostali akcjonariusze (udziałowcy) rezydenci” (symbol PK) – dla osób prawnych i osób 

fizycznych – rezydentów i/lub 
– „Pozostali akcjonariusze (udziałowcy) – nierezydenci” (symbol PZ) – dla osób prawnych i osób 

fizycznych – nierezydentów. 

Suma pozycji w kolumnie E „Liczba akcji (udziałów)” formularza 6.2 powinna być równa łącznej 
liczbie akcji (udziałów) zakładu ubezpieczeń.  

Formularz 7.1 

Formularz 7.1. stanowi rozwinięcie informacji o zmianach w pozycji A pasywów bilansu.  

Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych, a ujawnionych w bieżącym 
okresie sprawozdawczym, ujmuje się w pozycji „Zysk (strata) z lat ubiegłych”.  

Wartości poszczególnych pozycji kapitału własnego występujących w kolumnie G formularza 7.1 
powinny być równe ich wartościom ujętym w pozycji A w kolumnie C pasywów bilansu.  

Formularze 8.1 i 8.2 

W formularzu 8.1 należności powinny być wykazane w wartości zaktualizowanej zgodnie z art. 35b 
ustawy o rachunkowości, dodatkowo w podpunktach a wyodrębnia się wartość dokonanych odpisów 
aktualizujących. 

W formularzach 8.1 i 8.2 poszczególne terminy płatności ustala się licząc od dnia bilansowego. 

Łączna wartość zaktualizowana poszczególnych rodzajów należności zakładu ubezpieczeń ujętych 
w kolumnie J „Razem” formularza 8.1 powinna być równa wartości poszczególnych rodzajów 
należności ujętych w pozycji D w kolumnie C aktywów bilansu.  

Łączna wartość zaktualizowana poszczególnych rodzajów zobowiązań zakładu ubezpieczeń ujętych 
w kolumnie G „Razem” formularza 8.2 powinna być równa wartości poszczególnych rodzajów 
zobowiązań ujętych w pozycji H w kolumnie C pasywów bilansu. 

Formularze 9.1, 9.4 i 9.7 

Formularze wypełnia się dla działalności zakładu ubezpieczeń łącznie. 

Wartość poszczególnych rodzajów rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto powinna być równa 
wartości poszczególnych rodzajów rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto wykazanych 
w pozycji C w kolumnie C pasywów bilansu.  

W pozycjach III.1–III.3 formularzy 9.1, 9.4 i 9.7 nie ujmuje się rezerwy na koszty likwidacji szkód. 
Wartość rezerwy na koszty likwidacji szkód ujmuje się odrębnie w pozycji III.4. Suma kwot ujętych 
w pozycjach III.1–III.4 powinna być równa wartości rezerwy na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia określonej w pozycji III.  
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W formularzu 9.7 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się 
warunkami zawartych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji czynnej. 

Formularze 9.2, 9.5 i 9.8 

Formularze wypełnia się dla działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń łącznie oraz 
w podziale na grupy ubezpieczeń . 

W pozycjach III.1–III.3 formularzy 9.2, 9.5 i 9.8 nie ujmuje się rezerwy na koszty likwidacji szkód. 
Wartość rezerwy na koszty likwidacji szkód ujmuje się odrębnie w pozycji III.4. Suma kwot ujętych 
w pozycjach III.1–III.4 powinna być równa wartości rezerwy na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia określonej w pozycji III.  

W formularzu 9.8 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się 
warunkami zawartych umów ubezpieczenia. 

Formularze 9.3, 9.6 i 9.9 

Formularze wypełnia się dla reasekuracji czynnej zakładu ubezpieczeń łącznie. 

W formularzu 9.9 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się 
warunkami zawartych umów reasekuracji czynnej.  

Formularze grup X i XI 

Formularze grupy X są wypełniane przez zakłady ubezpieczeń niebędące zakładami ze znaczącym 
udziałem działalności reasekuracyjnej.  

Formularze grupy XI są wypełniane przez zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 
reasekuracyjnej. 

Informacje zawarte w formularzach 10.1–10.11 oraz 11.1–11.11 stanowią rozwinięcie informacji 
o poszczególnych rodzajach lokat ujętych w pozycji B i C aktywów bilansu.  

We wszystkich formularzach dotyczących lokat w kolumnie „Klasyfikacja lokaty” należy wpisać 
klasyfikację instrumentu finansowego zgodną z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania 
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.). Wpis 
powinien mieć formę skróconą. Należy stosować następujące skróty: 
1) PDO – aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 
2) UTW – aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności; 
3) DDS – aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
4) PUN – pożyczki udzielone i należności własne. 

We wszystkich formularzach dotyczących lokat w kolumnie „Waluta lokaty” należy wpisać skrótową 
nazwę waluty, w której ta lokata jest wyrażona. 

Formularze 10.1 i 11.1  

Formularze zawierają zestawienie wszystkich lokat będących elementami pozycji B aktywów bilansu, 
pogrupowanych według określonych kategorii. W poszczególnych kategoriach lokat należy podać 
łączną wartość wszystkich instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do danej kategorii.  

W kolumnie C „Wartość godziwa” należy wykazać łączną wartość godziwą danej kategorii lokat 
w przypadku gdy łączna wartość godziwa danej kategorii lokat różni się od łącznej wartości 
bilansowej danej kategorii lokat. 

Formularz zawiera zestawienie przychodów i kosztów dla poszczególnych kategorii lokat. Przychody 
z lokat i koszty działalności lokacyjnej są prezentowane analogicznie jak w technicznym rachunku 
ubezpieczeń na życie.  
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Formularz 10.2 i 11.2 

Przez zapadalność lokat należy rozumieć okres jaki pozostał do upływu terminu zapadalności lokat 
licząc od dnia bilansowego. 

Formularze 10.3 i 11.3  

Formularz sporządza się oddzielnie dla każdego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 

Formularz powinien zawierać zestawienie wszystkich aktywów i zobowiązań poszczególnych 
funduszy pogrupowanych według określonych kategorii aktywów i zobowiązań. W poszczególnych 
pozycjach należy ująć łączne wartości wszystkich elementów tworzących daną kategorię. 

W kolumnie A „Kategoria aktywów i zobowiązań” użyć następujących kategorii: Nieruchomości, 
Lokaty w jednostkach podporządkowanych, Inne lokaty finansowe, Depozyty u cedentów, Należności, 
Środki pieniężne, Zobowiązania. 

W kolumnie B „Rodzaj aktywów i zobowiązań” należy wykazać następujące rodzaje aktywów 
i zobowiązań: 

– dla kategorii Lokaty w jednostkach podporządkowanych: Akcje i udziały w jednostkach 
podporządkowanych, Pożyczki dla jednostek podporządkowanych, Dłużne papiery wartościowe 
emitowane przez jednostki podporządkowane, Pozostałe lokaty; 

– dla kategorii Inne lokaty finansowe: Akcje i udziały, Jednostki uczestnictwa i certyfikaty 
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, Instrumenty pochodne, Pozostałe papiery wartościowe o 
zmiennej kwocie dochodu, Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie 
dochodu, Udziały we wspólnych przedsięwzięciach, Pożyczki zabezpieczone hipotecznie, Pozostałe 
pożyczki, Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych, Pozostałe lokaty; 

– dla kategorii: Nieruchomości, Depozyty u cedentów, Należności, Środki pieniężne, Zobowiązania 
kolumnę należy zostawić pustą. 

W kolumnie C „Wyszczególnienie” należy wykazać: 

– dla kategorii Lokaty w jednostkach podporządkowanych: 
• dla rodzaju Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych: Akcje notowane na rynku 

regulowanym, Pozostałe akcje i udziały, 
• dla rodzaju Pożyczki dla jednostek podporządkowanych: Pożyczki hipoteczne, Pożyczki 

pod zastaw praw wynikających z umowy ubezpieczenia na życie, Pozostałe pożyczki, 
• dla rodzaju Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki podporządkowane: 

Dłużne papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym, Pozostałe dłużne papiery 
wartościowe emitowane przez jednostki podporządkowane; 

– dla kategorii Inne lokaty finansowe: 
• dla rodzaju Akcje i udziały: Akcje notowane na rynku regulowanym, Pozostałe akcje 

i udziały, 
• dla rodzaju Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 

inwestycyjnych: w funduszach zamkniętych, w funduszach otwartych, w pozostałych 
funduszach, 

• dla rodzaju Instrumenty pochodne: Opcje, Kontrakty terminowe, Swapy walutowe, Swapy 
procentowe, Pozostałe instrumenty pochodne, 

• dla rodzaju Pozostałe papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu: Notowane na 
rynku regulowanym, Pozostałe, 

• dla rodzaju Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie 
dochodu: Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska – 
obligacje, Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska – 
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bony skarbowe, Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 
Polska – inne, Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego, Inne dłużne papiery 
wartościowe o stałej stopie dochodu – notowane na rynku regulowanym, Inne dłużne 
papiery wartościowe o stałej stopie dochodu – pozostałe, 

• dla rodzaju Pozostałe pożyczki: Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej, 
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie, Inne pożyczki; 

– dla kategorii Należności: Należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym, Pozostałe 
należności; 

– dla kategorii Środki pieniężne: Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, Pozostałe; 

– dla kategorii Zobowiązania: Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym, 
Pozostałe zobowiązania; 

– dla kategorii Nieruchomości, kategorii Lokaty w jednostkach podporządkowanych w zakresie 
rodzaju Pozostałe lokaty, kategorii Inne lokaty finansowe w zakresie rodzaju Udziały we wspólnych 
przedsięwzięciach, Pożyczki zabezpieczone hipotecznie, Lokaty terminowe w instytucjach 
kredytowych, Pozostałe lokaty oraz dla kategorii Depozyty u cedentów – kolumnę C należy zostawić 
pustą. 

W kolumnie D „Obszar lokowania” wykazane pozycje aktywów i zobowiązań określa się jako: 
krajowe, zagraniczne – kraje UE, zagraniczne – kraje spoza UE, przy czym: 
– w odniesieniu do pożyczek przez powyższe rozumie się pożyczki udzielone podmiotom krajowym, 
pożyczki udzielone podmiotom zagranicznym z krajów UE, pożyczki udzielone podmiotom 
zagranicznym z krajów spoza UE; 
– w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki 
podporządkowane, akcji i udziałów, opcji, pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie 
dochodu notowanych na rynku regulowanym, obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego przez powyższe rozumie się 
papiery wartościowe emitowane przez podmioty krajowe, emitowane przez podmioty zagraniczne 
z krajów UE, emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów spoza UE; 
– w odniesieniu do jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 
inwestycyjnych przez powyższe rozumie się nabycie jednostek uczestnictwa i certyfikatów 
inwestycyjnych w: krajowych funduszach inwestycyjnych, zagranicznych funduszach inwestycyjnych 
z krajów UE, zagranicznych funduszach inwestycyjnych z krajów spoza UE; 
– w odniesieniu do kontraktów terminowych, swapów walutowych, swapów procentowych przez 
powyższe rozumie się transakcje zawierane z: podmiotami krajowymi, podmiotami zagranicznymi 
z krajów UE, podmiotami zagranicznymi z krajów spoza UE. 

Formularze 10.4 i 11.4  

W kolumnie A „Opis nieruchomości” należy określić dokładny adres nieruchomości, zaczynając od 
nieruchomości, której wartość bilansowa jest największa, a następnie wykazywać pozostałe 
nieruchomości w kolejności malejącej wartości bilansowej. W kolumnie M „Grupa B/C aktywów” 
formularza 10.4 oraz w kolumnie N „Grupa B/C aktywów” formularza 11.4 należy wpisać do jakiej 
grupy aktywów bilansu (B czy C) została zaklasyfikowana nieruchomość.  

W kolumnie D „Cel posiadania” należy wskazać czy nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby 
własne („W”) czy w celach inwestycyjnych („I”). 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie nieruchomości posiadane przez zakład ubezpieczeń.  

Formularze 10.5 i 11.5  

W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wykazać emitentów poszczególnych akcji, poczynając od 
emitenta, którego wartość bilansowa akcji będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń jest 
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największa, a następnie wykazać pozostałych emitentów w kolejności malejącej. 

W kolumnie B „Identyfikator giełdowy ISIN” dla poszczególnych serii akcji emitowanych przez 
podmioty wykazane w kolumnie A należy podać kody akcji (zgodne z normą ISIN) nadane przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych bądź inną instytucję zajmującą się rejestrowaniem 
papierów wartościowych na rynkach zagranicznych, rozpoczynając od tych serii akcji podmiotu, 
w którym zakład ubezpieczeń ulokował najwięcej środków. 

W kolumnie E „Wartość godziwa” należy wykazać wartość godziwą akcji w przypadku gdy wartość 
godziwa akcji różni się od wartości bilansowej akcji. 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie akcje notowane na rynku regulowanym posiadane przez 
zakład ubezpieczeń.  

Formularze 10.6 i 11.6 

W kolumnie A „Nazwa podmiotu/emitenta” jako nazwy emitentów należy podawać nazwy emitentów 
papierów wartościowych określone w rejestrze handlowym lub Krajowym Rejestrze Sądowym wraz 
ze wskazaniem ich formy prawnej zaczynając od tego podmiotu, w którego papiery wartościowe 
zakład ubezpieczeń ulokował najwięcej środków (według wartości bilansowej). 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie udziały, akcje nienotowane na rynku regulowanym 
i pozostałe instrumenty o zmiennej kwocie dochodu posiadane przez zakład ubezpieczeń. 

W kolumnie K „Rodzaj powiązań z podmiotem/emitentem” formularza 10.6 oraz w kolumnie L 
„Rodzaj powiązań z podmiotem/emitentem” formularza 11.6 należy wpisać zależność 
podmiotu/emitenta wobec zakładu ubezpieczeń według następujących kryteriów: jednostka 
dominująca, jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona w stosunku do 
zakładu ubezpieczeń – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37, 39, 40 i 41 ustawy o rachunkowości, lub 
jednostka pozostała. 

Formularze 10.7 i 11.7  

W kolumnie A „Wyszczególnienie” dla danej kategorii należy wykazać towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych w kolejności malejącej według wartości bilansowej środków ulokowanych przez 
zakład ubezpieczeń.  

Formularze 10.8 i 11.8  

W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wpisać:  
KONTRAKT DŁ – dla zakupionych kontraktów terminowych typu forward lub futures,  
KONTRAKT KR – dla sprzedanych kontraktów terminowych typu forward lub futures,  
OPCJA KUPNA – dla opcji kupna lub warrantów dających prawo kupna,  
OPCJA SPRZEDAŻY – dla opcji sprzedaży lub warrantów dających prawo sprzedaży, 
SWAP WA1/WA2 P1/P2 – dla swapów polegających na zmianie płatności w walucie WA1 na 
płatność w walucie WA2 ; zamiast P1 i P2 należy wpisać FI jeżeli wartość odpowiedniej płatności jest 
stała lub FL jeżeli wartość odpowiedniej płatności zależy od zmiennej stopy procentowej.  

W kolumnie C „Wystawca (kontrahent)” należy wpisać jego pełną nazwę, jeżeli jest znany. Jeżeli 
transakcja miała miejsce na zorganizowanym rynku należy wpisać nazwę tego rynku.  

W formularzu należy wykazać instrumenty pochodne ujęte zarówno w pozycji B i C aktywów bilansu 
jak również w pasywach bilansu.  

W kolumnie K „Grupa B/C aktywów” formularza 10.8 oraz w kolumnie L „Grupa B/C aktywów” 
formularza 11.8 w przypadku instrumentów pochodnych ujętych w pasywach bilansu należy wpisać 
„nie dotyczy”.  

Formularze 10.9 i 11.9  

W kolumnie A „Wyszczególnienie” dla danej kategorii należy wykazywać dłużne papiery 
wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu w kolejności malejącej według 
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wartości bilansowej środków ulokowanych przez zakład ubezpieczeń. 

W kolumnie H „Wartość godziwa” należy wykazać wartość godziwą papierów wartościowych 
w przypadku gdy wartość godziwa papierów wartościowych różni się od wartości bilansowej 
papierów wartościowych. 

Formularze 10.10 i 11.10 

Pożyczki zabezpieczone hipotecznie należy wykazywać w kolejności malejącej według ich wartości 
bilansowej.  

Formularze 10.11 i 11.11  

W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wykazać instytucje kredytowe w kolejności malejącej 
według wartości bilansowej środków ulokowanych przez zakład ubezpieczeń. 

Formularz 12.1. 

W pozycji I.3 „Należności umorzone, ale nie przedawnione” należy wykazać wszystkie kwoty tych 
należności, które nie są ujęte w bilansie, a co do których jednostka posiada prawo do ich dochodzenia. 
W pozycji tej nie ujmuje się należności, z których jednostka dobrowolnie zrezygnowała (zwolnienie 
dłużnika z długu), bowiem w momencie rezygnacji z długu jednostka nie posiada już prawa do jego 
dochodzenia. Przez należności umorzone, ale nie przedawnione, należy rozumieć te należności, co do 
których jednostce przysługuje prawo do ich dochodzenia, lecz ze względów ekonomicznych sposób 
ich dochodzenia jest nieopłacalny i decyduje się ona na ich częściowe lub całkowite umorzenie 
w swoich księgach. Nie oznacza to jednak, że jednostka całkowicie rezygnuje z praw do ich 
dochodzenia. W przypadku bowiem nieoczekiwanej poprawy sytuacji finansowej dłużnika jednostka 
ma zamiar dochodzić swoich roszczeń. 

Przez zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub przychodach spółki należy rozumieć wartość 
zobowiązań, których zabezpieczenie stanowią aktywa zakładu ubezpieczeń (np. wartość udzielonej 
gwarancji, poręczenia pod zastaw lokat). Wartość zabezpieczonych aktywów wykazuje się w pozycji 
III.3. formularza. 

Formularz 13.2 

Formularz sporządza się wyłącznie dla działalności bezpośredniej. 

W kolumnie B „Liczba umów czynnych na początek okresu sprawozdawczego” należy wykazać 
liczbę umów ubezpieczenia, które nie zostały rozwiązane do dnia rozpoczynającego okres 
sprawozdawczy. 

W kolumnie D oraz kolumnie H „Realizacje” należy wykazać liczbę umów ubezpieczenia 
rozwiązanych w okresie sprawozdawczym w związku z zajściem zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową.  

W kolumnie E oraz kolumnie I „Wykupy” należy wykazać liczbę umów ubezpieczenia rozwiązanych 
w okresie sprawozdawczym, z tytułu których przysługuje wartość wykupu, bez względu na to czy 
wartość ta została wypłacona czy nie.  

W kolumnie M „Liczba umów czynnych na dzień bilansowy” należy wykazać liczbę umów 
ubezpieczenia, które nie zostały rozwiązane do dnia bilansowego.  

Formularz 13.3 

Formularz sporządza się wyłącznie dla działalności bezpośredniej. 

Dla grupy 5 działu I w kolumnie G „Liczba zgonów osób ubezpieczonych w roku bieżącym” należy 
podać liczbę zgonów osób ubezpieczonych, o ile nie została ona uwzględniona w danych dotyczących 
grup 1–4 działu I.  

 

Formularz 13.5 
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W kolumnach C, E, G należy wykazać:  
• liczbę agentów ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.), w związku 
z działalnością których zakład ubezpieczeń wykazał przypis składki brutto w okresie 
sprawozdawczym, 

• liczbę brokerów ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz liczbę brokerów reasekuracyjnych prowadzących 
działalność brokerską w rozumieniu art. 2 ust. 3 ww. ustawy, w związku z działalnością których 
zakład ubezpieczeń wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym. 

W wierszu IV „Inne kanały dystrybucji” ujmuje się sprzedaż dokonywaną w sposób inny niż 
w wierszach powyżej, w szczególności przez podmioty, które są określone w art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 

Kwota wykazana w wierszu V „Razem” kolumna F powinna być równa kwocie składki przypisanej 
brutto za okres sprawozdawczy wyszczególnionej w formularzu 3.1 w pozycji I.1. 

Formularz 14.1 

Poszczególne kategorie kosztów działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej 
powinny być rozumiane w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 19–22 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń 
i zakładów reasekuracji. 

Formularz 14.2 

„Wartość odpisu na fundusz prewencyjny w roku sprawozdawczym” bądź „Koszty prowadzenia 
działalności prewencyjnej, jeżeli zakład ubezpieczeń nie tworzy funduszu prewencyjnego” należy 
wykazać w wysokości ujętej w formularzu 3.1 w pozycji XI „Pozostałe koszty techniczne na udziale 
własnym. 

Formularz 15.1 

W kolumnie A „Nazwa jednostki” należy wykazać pełne nazwy podmiotów wraz z określeniem ich 
formy prawnej.  

W kolumnie B „Typ jednostki” należy użyć następujących symboli: SP – Skarb Państwa,  
OPK – osoba prawna rezydent, OPKB – bank rezydent, OPKU – zakład ubezpieczeń, rezydent, 
OPKR – zakład reasekuracji rezydent, OFK – osoba fizyczna rezydent, OFKZ – osoba fizyczna 
rezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, OFKR – osoba fizyczna rezydent, członek zarządu 
zakładu reasekuracji, PK – pozostałe podmioty rezydenci, OPZ – osoba prawna nierezydent,  
OPZB – bank nierezydent, OPZU – zakład ubezpieczeń nierezydent, OPZR – zakład reasekuracji 
nierezydent, OFZ – osoba fizyczna nierezydent, OFZZ – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu 
zakładu ubezpieczeń, OFZR – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji,  
PZ – pozostałe podmioty nierezydenci. 

„Wartość kapitału własnego jednostki powiązanej” (kolumna J) oraz „Wynik finansowy poprzedniego 
roku obrotowego” (kolumna K) są wykazywane na dzień sprawozdawczy.  

Formularz 16.1 

Przez skargę należy rozumieć pisemną interwencję ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego 
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia w sprawie nieprawidłowości w działalności zakładu 
ubezpieczeń w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia.  

Kryterium głównym formularza jest kolumna A „Nazwa produktu ubezpieczeniowego”.  

W przypadku gdy produkt ubezpieczeniowy obejmuje kilka grup ubezpieczeń, o których mowa 
w dziale I załącznika do ustawy, w kolumnie B „Przyporządkowanie do ustawowej grupy (grup) 
ubezpieczeń” należy wykazać wyłącznie grupy ubezpieczeń, których dotyczą skargi.  

W kolumnach od C do K należy wykazać wyłącznie skargi wniesione w okresie sprawozdawczym.  
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W przypadku wystąpienia w jednej sprawie skarżącego bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń oraz za 
pośrednictwem jednej lub kilku instytucji należy sprawę wykazać tylko raz. Skargę taką wykazuje się: 
– w kolumnie C, gdy jako pierwszy wniesie ją do zakładu ubezpieczeń skarżący, 
– w kolumnie D, gdy skarga trafia do zakładu ubezpieczeń po raz pierwszy za pośrednictwem innej 
instytucji. 
W kolumnie D formularza należy wykazać jedynie liczbę skarg, zgodnie z opisem do kolumn C i D 
umieszczonym bezpośrednio na formularzu, bez podawania nazwy instytucji wnoszącej skargę.  

Formularz 17.1 

Suma ubezpieczenia na udziale własnym oznacza sumę ubezpieczenia po uwzględnieniu udziału 
reasekuratora. 

Maksymalna możliwa szkoda brutto oznacza łączną kwotę możliwych świadczeń i odszkodowań 
powstałych w wyniku tego samego zdarzenia. Przy identyfikacji maksymalnych możliwych szkód 
należy uwzględnić możliwą kumulację świadczeń i odszkodowań, w szczególności w odniesieniu do 
pojedynczego ubezpieczonego.  

Maksymalna możliwa szkoda na udziale własnym oznacza łączną kwotę możliwych świadczeń 
i odszkodowań powstałych w wyniku tego samego zdarzenia po uwzględnieniu udziału reasekuratora.  

W formularzu należy wyszczególnić wszystkie maksymalne możliwe szkody na udziale własnym 
w porządku malejącym, ograniczając wyszczególnienie do dziesięciu największych wartości.  

Formularze 17.2 i 17.3  

Formularz 17.2 jest wypełniany przez zakłady ubezpieczeń niebędące zakładami ze znaczącym 
udziałem działalności reasekuracyjnej.  

Formularz 17.3 jest wypełniany przez zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 
reasekuracyjnej. 

W kolumnie C „Rodzaj powiązań z zakładem ubezpieczeń” należy wpisać zależność reasekuratora od 
zakładu ubezpieczeń według następujących kryteriów: jednostka dominująca, jednostka zależna, 
jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona (w stosunku do zakładu ubezpieczeń) – zgodnie z 
art. 3 ust. 1 pkt 37, 39, 40 i 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub jednostka 
pozostała. 

W kolumnie E „Data uzyskania oceny ratingowej” należy wykazać datę ostatniej oceny ratingowej 
przyznanej reasekuratorowi przez agencję ratingową. 

Formularze grupy XVIII  

Formularze grupy XVIII wypełniają zakłady ubezpieczeń niebędące zakładami ubezpieczeń ze 
znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej.  

Formularz 18.1  

Margines wypłacalności dla grup 1, 2 i 4 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób 
określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. 
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości 
kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060, z późn. zm.).  

Formularz 18.2 

Margines wypłacalności dla grupy 3 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób określony 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu 
wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego 
dla działów i grup ubezpieczeń. 

 

Formularz 18.3 
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Margines wypłacalności dla grupy 5 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób określony 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu 
wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego 
dla działów i grup ubezpieczeń. 

Kwoty T1 i T2, o których mowa odpowiednio w wierszach 2 i 9 należy rozumieć zgodnie 
z przepisami § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie 
sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. 

Wiersze 3, 3a, 3b, 10, 10a i 10b wypełnia się wyłącznie dla ubezpieczeń choroby spełniających 
warunki określone w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 
2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej 
wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. Dane dotyczące ubezpieczeń 
choroby niespełniających ww. warunków należy wykazać łącznie z danymi dotyczącymi pozostałych 
ubezpieczeń na życie w wierszach odpowiednio 4, 4a, 4b, 11, 11a i 11b.  

Margines wypłacalności skorygowany (wiersz 16) jest obliczany tylko w przypadku określonym 
w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie 
sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. W razie braku podstaw do skorygowania marginesu 
wypłacalności wiersze 14–16 powinny pozostać niewypełnione.  

Formularze grupy XIX  

Formularze grupy XIX wypełniają zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 
reasekuracyjnej. Margines wypłacalności jest wyliczany zgodnie z § 6a rozporządzenia Ministra 
Finansów dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. 

Formularz 19.1  

Margines wypłacalności dla grup 1, 2 i 4 działu I załącznika do ustawy w odniesieniu do 
wykonywanej działalności bezpośredniej wylicza się w sposób określony w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia 
wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów 
i grup ubezpieczeń.  

Formularz 19.2 

Margines wypłacalności dla grupy 3 działu I załącznika do ustawy w odniesieniu do wykonywanej 
działalności bezpośredniej wylicza się w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. 

Formularz 19.3 

Margines wypłacalności dla grupy 5 działu I załącznika do ustawy w odniesieniu do wykonywanej 
działalności bezpośredniej wylicza się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. 

Kwoty T1 i T2, o których mowa odpowiednio w wierszach 2 i 9 należy rozumieć zgodnie 
z przepisami § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie 
sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. 

Wiersze 3, 3a, 3b, 10, 10a i 10b wypełnia się wyłącznie dla ubezpieczeń choroby spełniających 
warunki określone w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 
2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej 
wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. Dane dotyczące ubezpieczeń 
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choroby niespełniających ww. warunków należy wykazać łącznie z danymi dotyczącymi pozostałych 
ubezpieczeń na życie w wierszach odpowiednio 4, 4a, 4b, 11, 11a i 11b.  

Margines wypłacalności skorygowany (wiersz 16) jest obliczany tylko w przypadku określonym 
w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie 
sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. W razie braku podstaw do skorygowania marginesu 
wypłacalności wiersze 14–16 powinny pozostać niewypełnione.  

Formularz 19.4 

Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I załącznika do ustawy 
w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń 
grupy 4 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób określony w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia 
wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji (Dz. U. Nr 169, poz. 1330, z późn. zm.).  

Formularz 19.5 

Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I załącznika do ustawy wylicza 
się w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 
2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji 
oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji. 

Formularz 19.6 

Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I załącznika do ustawy 
w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 
5 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla 
rodzajów reasekuracji. 

Kwoty TR1 i TR2, o których mowa odpowiednio w wierszach 2 i 9 należy rozumieć zgodnie 
z przepisami § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. 
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz 
minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji. 

Wiersze 3, 3a, 3b, 10, 10a i 10b wypełnia się wyłącznie dla reasekuracji ubezpieczeń choroby 
spełniających warunki określone w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów 
reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji. Dane 
dotyczące reasekuracji ubezpieczeń choroby niespełniających ww. warunków należy wykazać łącznie 
z danymi dotyczącymi reasekuracji pozostałych ubezpieczeń na życie w wierszach odpowiednio 4, 4a, 
4b, 11, 11a i 11b.  

Margines wypłacalności skorygowany (wiersz 16) jest obliczany tylko w przypadku określonym 
w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie 
sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej 
wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji. W razie braku podstaw do 
skorygowania marginesu wypłacalności wiersze 14–16 powinny pozostać niewypełnione.  

Formularz 20.1 

Formularz jest wypełniany przez zakłady ubezpieczeń niebędące zakładami ze znaczącym udziałem 
działalności reasekuracyjnej.  

Wysokość środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności jest ustalana zgodnie z art. 148 
ustawy. 
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Wysokość środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego jest ustalana zgodnie z art. 148a 
ustawy.  

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego jest określana zgodnie z § 8 pkt 1 oraz § 9 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia 
wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów 
i grup ubezpieczeń.  

W wierszu 2.b należy wykazać wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym. 

W wierszu 5 należy wykazać aktywa ustalone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych 
krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej (Dz. U. 
Nr 20,poz. 156, z późn. zm.).  

Formularz 20.2 

Formularz jest wypełniany przez zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 
reasekuracyjnej.  

Wysokość środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności jest ustalana zgodnie z art. 148 
ustawy. 

Wysokość środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego jest ustalana zgodnie z art. 148a 
ustawy.  

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego jest określana zgodnie z § 8a pkt 1 oraz § 9a pkt 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia 
wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów 
i grup ubezpieczeń.  

W wierszu 2.b należy wykazać wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym. 

W wierszu 5 należy wykazać aktywa ustalone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych 
krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.  

Formularze grupy XXI  

Formularze grupy XXI są wypełniane wyłącznie przez zakłady ubezpieczeń niebędące zakładami 
ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej. 

Formularz 21.1  

W formularzu 21.1 należy wykazać aktywa, które zakład ubezpieczeń uznaje za aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z ubezpieczeń bezpośrednich dla ubezpieczeń innych 
niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający oraz dla reasekuracji czynnej, 
spełniające wymogi określone w art. 154 i 155 ustawy.  

W pozycji B.1 formularza 21.1 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, 
rządy innych państw oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczypospolita 
Polska.  

W kolumnie E formularza 21.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie D przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie G formularza 21.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie F przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 21.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie H przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 
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Formularz 21.4.  

W formularzu 21.4 należy wykazać aktywa, które zakład ubezpieczeń uznaje za aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz inne aktywa i zobowiązania uwzględnione przy 
ustalaniu wartości aktywów netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. 

W pozycji B.1 formularza 21.4 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, 
rządy innych państw oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczypospolita 
Polska.  

W kolumnie E formularza 21.4 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie D przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie G formularza 21.4 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie F przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 21.4 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie H przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

Formularz 21.6 

Formularz 21.6 wypełnia się jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
1) papiery wartościowe jednego podmiotu stanowią więcej niż 5% rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto; 
2) pożyczki udzielone jednemu podmiotowi przekraczają 5% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

brutto;  
3) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto; 
4) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości aktywów stanowiących 

pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto.  

Formularz 21.7 

A. Prognozowane przepływy netto wynikające z umów ubezpieczenia zawartych do dnia 
bilansowego.  

W formularzu należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych wnikających z umów ubezpieczenia zawartych do dnia bilansowego, w podziale na 
okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny.  

Prognozowane przepływy należy wyznaczyć metodami statystyki i matematyki aktuarialnej, 
z uwzględnieniem danych historycznych i przewidywanych rezygnacji z umów ubezpieczenia. 

Prognozowane przepływy pieniężne powinny być kalkulowane w wartościach brutto. Wpływy 
powinny być kalkulowane w oparciu o składkę brutto. W wydatkach powinny być prezentowane 
wszystkie prognozowane koszty jakie poniesie zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem 
zawartych umów ubezpieczenia.  

B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

W części B należy wykazać przepływy pieniężne dotyczące wszystkich aktywów na pokrycie 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w formularzu 21.1 Aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na 
życie gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej.  

W częściach B.I i B.II należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. 
W przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych należy 
uwzględnić wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, 
likwidacji lokaty bądź spłaty pożyczki.  
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W części B.I w wierszach 1 i 3–5 należy wykazać wpływy z tytułu: 
● wykupu dłużnych papierów wartościowych, likwidacji lokat terminowych oraz spłat wartości 
nominalnej pożyczek, 
● odsetek od instrumentów finansowych (dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych 
oraz pożyczek) o stałym oprocentowaniu, 
● tych odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu, których wartość na dzień bilansowy jest znana, ponieważ znana jest 
stopa odniesienia, 
● tej części odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, 
która odpowiada stałej stopie będącej składnikiem oprocentowania.  

W części B.II należy wykazać tę część prognozowanych odsetek od dłużnych instrumentów 
finansowych, lokat terminowych oraz pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma 
stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, która odpowiada zmiennej stopie odniesienia i nie jest znana 
na dzień bilansowy. Jeżeli określenie oprocentowania nie zawiera składnika stałej stopy, należy 
wykazać całość prognozowanych wpływów z tych odsetek. Przy wyznaczaniu wpływów należy 
przyjąć, że w przyszłych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie takie samo jak w bieżącym 
okresie odsetkowym. 

W części B.III należy uwzględnić wpływy z aktywów, które nie posiadają określonego terminu 
wymagalności lub dla których okres wymagalności lub wartość przyszłych wpływów są trudne do 
określenia.  

Formularze grupy XXII 

Formularze grupy XXII wypełniają zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 
reasekuracyjnej. 

Formularz 22.1  

W formularzu 22.1 należy wykazać aktywa, które zakład ubezpieczeń uznaje za aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej dla ubezpieczeń innych 
niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, spełniające wymogi określone 
w art. 154 i 155 ustawy.  

W pozycji B.1 formularza 22.1 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, 
rządy innych państw oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczypospolita 
Polska.  

W kolumnie E formularza 22.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie D przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie G formularza 22.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie F przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 22.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie H przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

Formularz 22.4.  

W formularzu 22.4 należy wykazać aktywa, które zakład ubezpieczeń uznaje za aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz inne aktywa i zobowiązania uwzględnione przy 
ustalaniu wartości aktywów netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. 
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W pozycji B.1 formularza 22.4 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, 
rządy innych państw oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczypospolita 
Polska.  

W kolumnie E formularza 22.4 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie D przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie G formularza 22.4 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie F przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 22.4 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie H przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

Formularz 22.6  

W formularzu 22.6 należy wykazać aktywa, które zakład ubezpieczeń uznaje za aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej spełniające wymogi określone 
w art. 223zz ustawy.  

W pozycji B.1 formularzy 22.6 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, 
rządy innych państw oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczypospolita 
Polska.  

W kolumnie E formularza 22.6 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie D przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie G formularza 22.6 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie F przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 22.6 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie H przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

Formularz 22.10 

Formularz 22.10 wypełnia się, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
1) papiery wartościowe jednego podmiotu przekraczają 5% wartości rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich; 
2) papiery wartościowe jednego podmiotu przekraczają 5% wartości rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto z reasekuracji czynnej; 
3) pożyczki udzielone jednemu podmiotowi przekraczają 5% wartości rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich; 
4) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% łącznej wartości rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji czynnej; 
5) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości aktywów stanowiących 

pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji 
czynnej. 

Formularz 22.11  

A. Prognozowane przepływy netto wynikające z umów ubezpieczenia zawartych do dnia 
bilansowego.  

W formularzu należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych wnikających z umów ubezpieczenia zawartych do dnia bilansowego, w podziale na 
okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny.  
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Prognozowane przepływy należy wyznaczyć metodami statystyki i matematyki aktuarialnej, 
z uwzględnieniem danych historycznych i przewidywanych rezygnacji z umów ubezpieczenia. 

Prognozowane przepływy pieniężne powinny być kalkulowane w wartościach brutto. Wpływy 
powinny być kalkulowane w oparciu o składkę brutto. W wydatkach powinny być prezentowane 
wszystkie prognozowane koszty jakie poniesie zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem 
zawartych umów ubezpieczenia.  

B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

W części B należy wykazać przepływy pieniężne dotyczące wszystkich aktywów na pokrycie 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w formularzu 22.1 Aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z ubezpieczeń bezpośrednich dla ubezpieczeń 
innych niż ubezpieczenia na życie gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający.  

W częściach B.I i B.II należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. 
W przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych należy 
uwzględnić wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, 
likwidacji lokaty bądź spłaty pożyczki.  

W części B.I w wierszach 1 i 3–5 należy wykazać wpływy z tytułu: 
● wykupu dłużnych papierów wartościowych, likwidacji lokat terminowych oraz spłat wartości 
nominalnej pożyczek, 
● odsetek od instrumentów finansowych (dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych 
oraz pożyczek) o stałym oprocentowaniu, 
● tych odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu, których wartość na dzień bilansowy jest znana, ponieważ znana jest 
stopa odniesienia, 
● tej części odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, 
która odpowiada stałej stopie będącej składnikiem oprocentowania.  

W części B.II należy wykazać tę część prognozowanych odsetek od dłużnych instrumentów 
finansowych, lokat terminowych oraz pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma 
stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, która odpowiada zmiennej stopie odniesienia i nie jest znana 
na dzień bilansowy. Jeżeli określenie oprocentowania nie zawiera składnika stałej stopy, należy 
wykazać całość prognozowanych wpływów z tych odsetek. Przy wyznaczaniu wpływów należy 
przyjąć, że w przyszłych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie takie samo jak w bieżącym 
okresie odsetkowym. 

W części B.III należy uwzględnić wpływy z aktywów, które nie posiadają określonego terminu 
wymagalności lub dla których okres wymagalności lub wartość przyszłych wpływów są trudne do 
określenia.  

Formularz 22.12 

A. Prognozowane przepływy netto wynikające z umów reasekuracji zawartych do dnia bilansowego.  

W formularzu należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych wnikających z umów reasekuracji zawartych do dnia bilansowego, w podziale na 
okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny.  

Prognozowane przepływy należy wyznaczyć metodami statystyki i matematyki aktuarialnej, 
z uwzględnieniem danych historycznych i przewidywanych wypowiedzeń umów reasekuracji oraz 
rezygnacji z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji. 

Prognozowane przepływy pieniężne powinny być kalkulowane w wartościach brutto. Wpływy 
powinny być kalkulowane w oparciu o składkę reasekuracyjną brutto. W wydatkach powinny być 
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prezentowane wszystkie prognozowane koszty jakie poniesie zakład ubezpieczeń w związku 
z wykonywaniem zawartych umów reasekuracji.  

B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

W części B należy wykazać przepływy pieniężne dotyczące wszystkich aktywów na pokrycie 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej wykazanych w formularzu 22.6 
Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej.  

W częściach B.I i B.II należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. 
W przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych należy 
uwzględnić wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, 
likwidacji lokaty bądź spłaty pożyczki.  

W części B.I w wierszach 1 i 3–5 należy wykazać wpływy z tytułu: 
● wykupu dłużnych papierów wartościowych, likwidacji lokat terminowych oraz spłat wartości 
nominalnej pożyczek  
● odsetek od instrumentów finansowych (dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych 
oraz pożyczek) o stałym oprocentowaniu 
● tych odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu, których wartość na dzień bilansowy jest znana, ponieważ znana jest 
stopa odniesienia  
● tej części odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, 
która odpowiada stałej stopie będącej składnikiem oprocentowania.  

W części B.II należy wykazać tę część prognozowanych odsetek od dłużnych instrumentów 
finansowych, lokat terminowych oraz pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma 
stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, która odpowiada zmiennej stopie odniesienia i nie jest znana 
na dzień bilansowy. Jeżeli określenie oprocentowania nie zawiera składnika stałej stopy, należy 
wykazać całość prognozowanych wpływów z tych odsetek. Przy wyznaczaniu wpływów należy 
przyjąć, że w przyszłych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie takie samo jak w bieżącym 
okresie odsetkowym. 

W części B.III należy uwzględnić wpływy z aktywów, które nie posiadają określonego terminu 
wymagalności lub dla których okres wymagalności lub wartość przyszłych wpływów są trudne do 
określenia. 

Formularz 23.1 

Formularz sporządza się oddzielnie dla każdego produktu ubezpieczeniowego, w którym 
zobowiązania z umów ubezpieczenia są ustalane w stosunku do określonych indeksów. Definicja 
produktu ubezpieczeniowego zawarta jest w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela 
ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń (Dz. U Nr 215, poz. 1409).  
Formularza nie sporządza się dla umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 
W wierszu „Wartość transzy” należy podać wartość transzy na dzień rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej. 
Nie wypełnia się wiersza „Nazwa ubezpieczającego” w przypadku gdy ubezpieczającymi są osoby 
fizyczne, z którymi zakład ubezpieczeń zawarł umowy ubezpieczenia. 
„Liczba ubezpieczonych” na dzień emisji oznacza liczbę osób ubezpieczonych na dzień rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej. 
„Liczba ubezpieczonych” na dzień bilansowy oznacza liczę osób ubezpieczonych na koniec okresu 
sprawozdawczego. 
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„Liczba świadczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego” na dzień bilansowy oznacza liczbę wypłat z tytułu 
zgonów osób ubezpieczonych w okresie sprawozdawczym. Wszystkie świadczenia wypłacone 
z jednego zdarzenia traktuje się jako jedną wypłatę. 
„Liczba świadczeń z tytułu dożycia przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku” na dzień 
bilansowy oznacza liczbę wypłat z tytułu dożycia przez osoby ubezpieczone określonego w umowach 
ubezpieczenia wieku w okresie sprawozdawczym. Wszystkie świadczenia wypłacone z jednego 
zdarzenia traktuje się jako jedną wypłatę. 
„Liczba wykupów” na dzień bilansowy oznacza liczbę wypłat z tytułu wykupów ubezpieczenia 
w okresie sprawozdawczym. 
„Składka przypisana brutto”, wykazywana w kolumnie D „Wartość bilansowa”, oznacza wartość 
składki przypisanej brutto w danym okresie sprawozdawczym. 
„Rezerwa w dziale ubezpieczeń na życie brutto”, „rezerwa na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia brutto” oraz „pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto”, wykazywane 
w kolumnie C „wartość z dnia emisji”, oznaczają pierwszą ustaloną po dniu rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Ustalenie wartości rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych powinno być dokonane nie później niż na koniec miesiąca, w którym 
została rozpoczęta ochrona ubezpieczeniowa. W przypadku gdy ustalenie wartości rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych na koniec miesiąca, w którym została rozpoczęta ochrona ubezpieczeniowa nie 
jest możliwe, ustalenia wartości ww. rezerw należy dokonać najpóźniej na koniec następnego 
miesiąca.  
W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń nie tworzy rezerwy w dziale ubezpieczeń na życie w rozbiciu 
na rezerwę dla ryzyka dożycia przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku oraz rezerwę dla 
ryzyka zgonu ubezpieczonego, wartość rezerwy należy wykazać wyłącznie w wierszu 2.1. „rezerwa w 
dziale ubezpieczeń na życie brutto”.  
„Świadczenia wypłacone brutto” wykazywane w kolumnie D „Wartość bilansowa” oznaczają wartość 
świadczeń wypłaconych brutto w okresie sprawozdawczym. 
W kolumnie E „Rating kredytowy” wykazuje się aktualny rating długoterminowy dla danego 
emitenta. 

Formularz 24.1  

Formularz wypełnia się dla działalności zagranicznej zakładu ubezpieczeń łącznie oraz w podziale na 
poszczególne kraje. 

Działalność zagraniczna oznacza podjęcie i wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub 
działalności reasekuracyjnej przez krajowy zakład ubezpieczeń poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

Działalność ubezpieczeniowa w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw oznacza możliwość 
podjęcia i wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium innego państwa przez krajowy 
zakład ubezpieczeń poprzez jego oddział. Przez oddział rozumie się oddział, główny oddział, 
przedstawicielstwo, agencję lub inną jednostkę organizacyjną zakładu ubezpieczeń z siedzibą na 
terytorium innego państwa z zachowaniem warunków przewidzianych w prawie tego państwa.  

Działalność reasekuracyjna w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw oznacza możliwość 
podjęcia i wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium innego państwa przez krajowy 
zakład ubezpieczeń poprzez jego oddział. Przez oddział rozumie się oddział, główny oddział lub inną 
jednostkę organizacyjną zakładu ubezpieczeń z siedzibą na terytorium innego państwa z zachowaniem 
warunków przewidzianych w prawie tego państwa.  

Działalność ubezpieczeniowa w ramach swobody wykonywania usług ubezpieczeniowych oznacza 
możliwość podjęcia i wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium innego państwa 
przez krajowy zakład ubezpieczeń z zachowaniem warunków przewidzianych w prawie tego państwa.  

Działalność reasekuracyjna w ramach swobody wykonywania usług reasekuracyjnych oznacza 
możliwość podjęcia i wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium innego państwa przez 
krajowy zakład ubezpieczeń z zachowaniem warunków przewidzianych w prawie tego państwa. 
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Przez „szkody zaszłe brutto” rozumie się odszkodowania i świadczenia wypłacone przez zakład 
ubezpieczeń w wysokości brutto, powiększone o zmianę stanu rezerw na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia brutto w okresie sprawozdawczym.  

„Prowizje brutto” obejmują wszelkiego rodzaju prowizje związane z działalnością ubezpieczeniową 
i reasekuracyjną, a w szczególności prowizje pośredników ubezpieczeniowych, prowizje związane 
z kosztami inkasa składki oraz prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach płacone cedentom. 
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Sprawozdanie 
kwartalne l dodatkowe roczne 

Załącznik nr 2 

zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale 11 załącznika do ustawy 
{pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) 

Za okres sprawozdawczy 

Dane zakładu ubezpieczeń 
Pełna nazwa 

Kod pocztowy l 
Ulica 

Telefon 
Faks 

Miasto f 

Data początkowa -
Data końcowa -

l 

zakres działalności określony w zezwoleniu Ministra Finansów l organu nadzoru: 
Grupy ubezpieczeń 

zakres prowadzonej działalności bezpośredniej: 
Grupy ubezpieczeń 

zakres prowadzonej reasekuracji czynnej: 
Grupy ubezpieczeń 

Data wysłania sprawozdania: 

Liczba stron sprawozdania: 

Nrl 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

l. BILANS ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 
1.1. Aktywa zakładu ubezpieczeń 

Wyszczególnienie 
A 

~- Wartości niematerialne i prawne 
1. Wartość firm_y_ 
2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet 
wartości niematerialnych i prawnych 

B. Lokaty 
l. Nieruchomości 

1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 
2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu 

3. lnwe~e budowlane i zaliczki na J>_OCZellich inwestycji 
11. Lokaty w jednostkach podporządkowanych 

1. Udzi~ lub akcje w jednostkach po<!e_orz_!dkowanych 
2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz 
dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 
3. Pozostałe lokaty 

III. Inne lokaty finansowe 
1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej 
kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty 
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 

2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej 
kwocie dochodu 
3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 
4. P~czki zabezpieczone hipotecznie 
5. Pozostałe pożyczki 
6. Lok<!!Y_ terminowe w instytucjach kredyi()_YijCh 
7. Pozostałe lokaty 

IV. Należności depozytowe od cedentów 
C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty 
(inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 
D. Należności 
l. Należności z tytułu ubezpieczeń bezeośrednich 

1. Należności od ubezpieczających 
1.1. od lednostek podporz~kowa~h 
1.2. od _Qozostałych jednostek 

2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 
2.1. od jednostek podporządkowanych 
2.2. od pozostałych jednostek 

3. Inne należności 
3.1. od jednostek podporządkowanych 
3.2. od pozostałych jednostek 

11. Należności z tytułu reasekuracji 
1. od jednostek podporządkowanych 
2. od J>_ozostałych jednostek 

III. Inne należności 
1.Należności od budżetu 
2. Pozostałe należności 

2.1. od jednostek podporządkowanych 
2.2. od J>_ozostałvch jednostek 

E. Inne składniki aktywów 
l. Rzeczowe składniki aktywów 
11. Srodki pieniężne 
III. Pozostałe składniki aktywów 

F. Rozliczenia międzyokresowe 
1. A~a z...!Y!_ułu odroczonego podatku dochodowego 
11. A~owane koszty akwizycji 
III. Zarachowane odsetki i czynsze 
IV. Inne rozliczenia międzyokresowe 

AKTYWA RAZEM 

początek okresu 
B 

koniec okresu 
c 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

l. BILANS ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 
1.2. Pasywa zakładu ubezpieczeń 

Wyszczególnienie 
A 

~Kapitał własny 
l. Kapital podstawowy 
11. Należne wpłaty na kapital podstawowy (wielkość ujemna) 

III. Akcje wlasne (wielkość ujemna) 

IV. Kapital (fundusz) zapasowy 
V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wycany 

VI. Pozostale kapitaly rezerwowe 

VII. Zysk (strata) z lat ubieglych 

"'11. Zysk (strata) netto 
B. Zobowiązania podporządkowane 
C. Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe 
l. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygaslego 

11. Rezerwa ubezpieczeń na życie 
III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 

IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 
y. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 

r.tJ. Rezerwy na zwrot składek dla członków 

r.tn. Pozostale rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe określone w 
statucie 
~11. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) 
ponosi ubezpieczający 
D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno -
ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) 
l. Udzial reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie 
h'zvka niewygaslego 
11. Udzial reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 

III. Udzial reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia 
IV. Udzial reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla 
ubezpieczonych 
y. Udzial reasekuratorów w pozostalych rezerwach określonych w 
statucie 
VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy 
ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 
E. Oszacowane regresy l odzyski (wielkość ujemna) 
l. Oszacowane regresy i odzyski brutto 

11. Udzial reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach 
F. Pozostałe rezerwy 
l. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe 
świadczenia pracowników 
11. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

III. Inne rezerwy 

G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów 

H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 
l. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 

1. Zobowiązania wobec ubezpieczających 
1.1 wobec jednostek podporządkowanych 
1.2. wobec pozostalych jednostek 

2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 

2.1. wobec jednostek podporządkowanych 
2.2. wobec pozostaŁych jednostek 

3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 

3.1. wobec jednostek podporządkowanych 
3.2. wobec pozostalych jednostek 

11. Zobowiązania z tytułu reasekuracji 

1. wobec jednostek podporządkowanych 

2. wobec pozostalych jednostek 

III. Zobowiązania z tytułu emisji wlasnych dłużnych papierów 
!wartościowych oraz pobranych pożyczek 

1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 
2. pozostale 

IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych 
y. Inne zobowiązania 

1. Zobowiązania wobec budżetu 
2. Pozostale zobowiązania 

2.1. wobec jednostek podporządkowanych 

2.2. wobec pozostalych jednostek 
yt. Fundusze specjalne 

1. Rozliczenia międzyokresowe 
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

2. Ujemna wartość firmy 
3. Przychody przyszlych okresów 

PASYWA RAZEM 

początek okresu 
B 

koniec okresu 
c 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

11. OGÓLNY RACHUNEKZYSKÓW l STRAT 
2.1. Ogólny rachunek zysków i strat 

Wyszczególnienie 
A 

l. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub 
~nik techniczny ubezpieczeń na ~cie 
11. Przychody z lokat 

1. Przychody z lokat w nieruchomości 
2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 

2.1. z udziałów i akcji 
2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 
2.3. z pozostałych lokat 

3. Przychody z innych lokat finansowych 
3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych 
o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa 
i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 
3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów 
wartościowych o stałej kwocie dochodu 
3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 
3.4. z pozostałych lokat 

4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 
5. Wynik dodatni z realizacji lokat 

III. Niezrealizowane zyski z lokat 
IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, 
!przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie 
~· Koszty działalności lokacyjnej 

1. Koszty utrzymania nieruchomości 
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 
4. Wynik ujemny z realizacji lokat 

~1. Niezrealizowane straty na lokatach 
VII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, 
przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych 
VIII. Pozostałe przychody operacyjne 
IX. Pozostałe koszty operacyjne 
X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
XI. Zyski nadzwyczajne 
XII. Straty nadzwyczajne 
XIII. Zysk (strata) brutto 
XIV. Podatek dochodowy 
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
!(zwiększenia straty) 
XVI. Zysk (strata) netto 

Okres poprzedni 
B 

Okres bieżący 
c 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

III. TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ 
3.1. Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych 

Wyszczególnienie Okres poprzedni 

A B 

l. Składki 
1 . Składki przypisane brutto 
2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej 
3. Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe 
brutto 
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 

11. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, 
przeniesione z og_ólne_go rachunku zysków i strat 
III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 
IV. Odszkodowania i świadczenia 

1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone 
na udziale własnym 

1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 
1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach 
i świadczeniach wypłaconych 

2. Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia na udziale własnym 

2.1. Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i 
świadczenia brutto 
2.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw 
na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 

V. Zmiany stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 

1. Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno - ubezpieczeniowych brutto 
2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw 
techniczno - ubezpieczeniowych 

VI. Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu 
rezerw na premie i rabaty 
VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej 

1. Koszty akwizycji 
2. Koszty administracyjne 
3. Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów 

VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 
IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 
X. Wvnik techniczny ubezoieczeń maiatkowvch i osobowvch 

Okres bieżący 

c 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IV. RACHUNEK PRZEPŁ YWÓW PIENIĘŻNYCH 
4.1. Rachunek przeplywów pieniężnych 

Wyszczególnienie 
A 

• PrzeDłvwv środków pieniężnych z działalności operacvlne 
l. Wpływy 
1. WDłvwv z działalności bezpaśradnie oraz reasekurac 1 czynner 

1.1. Wplywy z tytułu składek brutto 
1.2. WDivwv z Mułu regresów, odZYsków i zwrotów odszkodowań 
1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośrednie· oraz reasekuracji czvnnej 

2. WDłvwv z reasekuracJI bierneJ 
2.1. Wpłaty reasekuratorów z Mułu udziału w odszkodowaniach 
2.2. WDivwv z tytułu prowizji reasekuracYiiWch i udziałów w zvskach reasekuratorów 
2.3. Pozostałe WDivwv z reasekuracji biem&i 

3. WPIYWV z oozostatej działalności operacyJneJ 
3.1. Wplywy z Mułu czynności komisarza awaiViiieOo 
3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów 
trwałych innych niż lokaty 
3.3. Pozostałe wpływy 

11. Wydatki 
1. Wvdatkl z tytułu działalności bezpaśrednter l reasekurac 1 czvnne 

1.1. Zwrotv składek brutto 
1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 
1.3. Wydatki z tytułu akwizycji 
1.4. Wvdatki o charakterze administracvinvm 
1.5. Wydatki z MUłu likwidac·i szkód i windvkacii reQresów 
1.6. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach złYfulu reasekurac·i ezynnej 
1. 7. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredni91 oraz reasekurac·i czvnnej 

2. Vivdatkl z Mułu reasekuracji blem8f 
2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuraCii bierne 
2.2. Pozostat9\Wdatki z tytułu reasekuracji blem&f 

3. Wydatki z pozostałej działalności OD8raCvln&l 
3.1. Wydatki z tvtUtu czynności komisarza awarvineao 
3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów 
trwałych innych niż lokaty 
3.3. Pozostałe wydatki operacyjne 

B. Przepływy z działalności lokacyJneJ 
I.WDłvwv 

1. Zbycie nieruchomości 
2. Zbycie udziałów, akc·i w jednostkach podporządkowanych 
3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów 
inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 
4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emrtowanych przez jednostki podporządkowane 
oraz splata pożyczek udzielonych tym jednostkom 
5. Realizacfa dłużnych papierów wartościowvch emitowanYch przez pozostałe jednostki 
. Likwidacja lokat tenninowych w instytucjach kredytowych 

7. Realizacja pozostałych lokat 
8. WDivwv z nieruchomości 
9. Odsetki otrzymane 
10. DYwidendy otrzymane 
11. Pozostałe wpływy z lokat 
11:WYCiatkl 
1. Nabycie nieruchomości 
2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 
3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów 
Iw funduszach inwestycyjnych 
4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane 
oraz udzielenie pożvczek tym jednostkom 
5. Nabycie dłużnych ospierów wartościOWYch emitowanych orzez pozostałe ·ednostki 
16. Nabycie lokat tenninowych w instytucjach kredytowych 
7. Nabycie pozostalych lokat 
8. Wvdatki na utrzymanie nieruchomości 
9. Pozostałe wydatki na lokaty 
c. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansower 
I.WDfvwv 

1. Wplywy netto z emisji akc"i oraz dcolat do kacitalu 
2. Kredvtv, oożyczki oraz emisa dłużnvch papierów wartościOWYch 
3. Pozostale wpływy finansowe 

li. WYdatki 
1. Dywidendy 
2. Inne niż wyplata dywidend wydatki złYfulu podziału zysku 
3. Nabycie akc·i własnych 
4. Splata kredvtów, pożyczek oraz wykoo-własnYch dłużnYch capierów wartościowvch 
5. Odsetki od kredytów, pożyczek orai Vivemrtowanych dłużnych papierów wartościowych 
6. Pozostałe wydatki finansowe 

D. Przepływy pieniężne netto razem 
E. Bilansowa zmiana stanu środków olenleżnvch 

1. w tym zmiana stanu środków pieniężnych z Mułu różnic kursowych 
Flfrodklolenleżnenapoczątekokresu 
G. Środki olenleżne na koniec okresu 

1. w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 

Okres poprzedni Okres bleż~cy 
B c 

.. 



• 

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

V. RACHUNKI TECHNICZNE 
5.1. Rachunki techniczne działu 11 - działalność bezpośrednia i reasekuracja czynna 

działalność bezpośrednia/reasekuracja czynna ogółem/grupa ubezpieczeń/klasa rachunkowa 

Wyszczególnienie Okres poprzedni Okres bieżący 

A B c 
l. Składki 

1. Składki przypisane brutto 
2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej 
3. Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe 
brutto 
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 

11. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, 
!przeniesione z oaólneao rachunku zvsków i strat 
III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 
IV. Odszkodowania i świadczenia 

1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone 
na udziale własnym 

1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 
1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach 
i świadczeniach wypłaconych 

2. Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia na udziale własnym 

2.1. Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i 
świadczenia brutto 
2.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw 
na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 

V. Zmiany stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowvch na udziale własnym 

1. Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno- ubezpieczeniowych brutto 
2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw 
techniczno - ubezpieczeniowych 

lVI. Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu 
rezerw na premie i rabatv 
VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej 

1. Koszty akwizycji 

2. Koszty administracyjne 
3. Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów 

VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 
IX. Zmiany stanu rezerw na wvrównanie szkodowaści (ryzyka) 
X. Wvnik technicznv ubezoieczeń maiatkowvch i osobowvch 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

VI. KAPITAŁ PODSTAWOWY 
6.1. Struktura kapitału zakładowego 

Seria akcji 
(udziałów) 

Rodzaj akcji 
(udziałów) 

" 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

Liczba akcji 
(udziałów) 

Wartość 

serii/emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Prawo 
Data rejestracji l do dywidendy 

kapitału {od daty) 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

VI. KAPITAŁ PODSTAWOWY 
6.2. Wykaz akcjonariuszy (udziałowców) 

Nazwa akcjonariusza (udziałowca) Adres siedziby/zamieszkania 
Typ akcjonariusza 

(udziałowca) 

A B c 
RAZEM 

1. 

2. 

3. 

Kod serii akcji Liczba akcji 
Łączna wartość 

(udziałów) (udziałów) 
opłacona akcji 

(udziałów) 

D E F 

~ 

Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji Procent Kraj 

(udziałów) (udziałów) (udziałów) 
Liczba akcji 

głosów na pochodzenia l 
uprzywilejowanych zwykłych imiennych 

na okaziciela 
WZA(WZU) kapitału 

G H l J K L l 

l 

--



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

VI. KAPITAŁ PODSTAWOWY 
6.3. Struktura uprzywilejowania akcji (udziałów) 

Typ akcjonariusza 
Nazwa akcjonariusza (udziałowca) 

(udziałowca) 

A B 

RAZEM 

1. 

2. 

3. 

Kod serii 

c 

Liczba akcji (udziałów) uprzywilejowanych 

w liczbie w podziale z innymi 
w dywidendzie 

_głosów mąi!_tku uf!rz~l~owaniami 
D E F G 

, .. ,. 



llazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IIII. ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM 

7.1. Zmiany w kapitale własnym 

Wyszczególnienie 

aktywów finansowych 

udziałów w jednostkach 

proponowanego podziału 

• 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

VIII. NALEŻNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZANIA 
8.1. Należności 

Wyszczególnienie 
do 3 miesięcy 

A B 

I.Naletności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 
a) dokonane odpisy aktualizujące 

1. naletności od ubezpieczających 

8) dokonane odpisy aktualizujące 
2. należności od pośredników ubezpieczeniowych 

a) dokonane odpisy aktualizujące 
3. pozostałe należności 

a) dokonane odpisy aktualizujące 
11. Należności z tytułu reasekuracji czynnej 

a) dokonane odpisy aktualizujące 
III. Naletności z tytułu reasekuracji biemej 

a) dokonane odpisy aktualizujące 
IV. Inne należności i roszczenia 

8) dokonane odpisy aktualizujące 
1 . Należności od budżetu 
2. Pozostale należności i roszczenia 

a) dokonane odpisy aktualizujące 

~Razem 
a) dokonane odpisy aktualizujące 

• 

Naletnoścl bletące z lennlnem płatności Naletnoścl przetennlnowane 
pow.3mles. pow.1 roku 

powytej 5 lat do3mles. 
pow.3mles. pow.6mles. 

powytej 1 roku 
Razem 

do 1 roku do S lat do 6 mies. do 1 roku 
c D E F G H l J 

" 



-~ 

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień " ... roku 

VIII. NALEŻNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZANIA 
8.2. Zobowiązania 

Wyszczególnienie 
do 3 miesięcy 

A B 
l. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 

1. wobec ubezpieczonych 
2. wobec pośredników ubezpieczeniowych 
3. pozostałe 

11. Zobowiązania z tytułu reasekuracji czynnej 
III. Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej 
IV. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów 
!Wartościowych oraz pobranych pożyczek 
[V. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych 
[VI. Inne zobowiązania 

1. wobec budżetu 
2. pozostałe 

[VII. Razem 
-·---- ---- --- -- -

• 

Z terminem płatności 

pow. 3mies. pow.1 roku Przeterminowane Razem 

do 1 roku do S lat 
pow. S lat 

c D E F G 

l 

- -- --



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IX. REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE 
9.1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia -ogółem 

Wyszczególnienie 
Metoda 

indywidualna 

W wysokości 
Metoda ryczałtowa l Metoda aktuarialna l udokumentowanej 

przez cedentów 

•· 

Metoda dla rezerw 
na wyrównanie 
szkodowaści 

(ryzyka) 



.. 

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IX. REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE 
9.2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia - działalność bezpośrednia 

Wyszczególnienie 
Metoda 

indywidualna 
Metoda ryczałtowa l Metoda aktuarialna 

Metoda dla rezerw 
na wyrównanie 
szkodowości 

(ryzyka) 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IX. REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE 
9.3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia- reasekuracja czynna 

Wyszczególnienie 

.. 

Metoda 
indywidualna 

rachunkowa 

W wysokości 
Metoda ryczałtowa l Metoda aktuarialna l udokumentowanej 

przez cedentów 

Metoda dla rezerw 
na wyrównanie 
szkodowości 

(ryzyka) 



..• 

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IX. REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE 
9.4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora - ogółem 

--·- - --- -- ---- ---- ---- -----------·-- --·· --- -

Rezerwy na 
Wyszczególnienie 

udziale własnym 

A B 
l. Rezerwa składek 
11. Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 

III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 
1. zgłoszone z oceną wysokości odszkodowań 
2. zgłoszone bez oceny wysokości odszkodowań 
3. niezgłoszone (IBNR) 
4. rezerwa na koszty likwidacji szkód 
5. w tym: rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 

IV. Rezerwa na wyrównanie szkodowaści 
IV. Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych 
lVI. Rezerwa na zwrot składek dla członków 
lVII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone 
IW statucie 
[VIII. Razem 

• 

-- --

Rezerwy 
Udział 

reasekuratorów 
brutto w rezerwach 

c D 

l 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IX. REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE 
9.5. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora - działalność bezpośrednia 

ogółem/grupa ubezpieczeń 

Rezerwy na Rezerwy 
Wyszczególnienie 

udziale własnym brutto 

A B c 
l. Rezerwa składek 
11. Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 
III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 

1. zgłoszone z oceną wysokości odszkodowań 
2. zgłoszone bez oceny wysokości odszkodowań 
3. niezgłoszone (IBNR) 
4. rezerwa na koszty likwidacji szkód 
5. w tym: rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 

IV. Rezerwa na wyrównanie szkodowaści 
V. Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych 
~l. Rezerwa na zwrot składek dla członków 
~11. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone 
[w statucie 
[VJII. Razem 

--

Udział 

reasekuratorów 
w rezerwach 

D 

.. 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IX. REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE 
9.6. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora - reasekuracja czynna 

',łem/klasa rachunk 

Wyszczególnienie 
Rezerwy na 

udziale własnym 

A B 
l. Rezerwa składek 
11. Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 
III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 

1. zgłoszone z oceną wysokości odszkodowań 
2. zgłoszone bez oceny wysokości odszkodowań 
3. niezgłoszone (IBNR) 
4. rezerwa na koszty likwidacji szkód 
5. w tym: rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 

IV. Rezerwa na wyrównanie szkodowaści 
IV. Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych 
1\11. Rezerwa na zwrot składek dla członków 
lVII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone 
Iw statucie 

lvm. Razem 

Rezerwy 
Udział 

reasekuratorów 
brutto w rezerwach 

c D 

l 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IX. REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE 
9.7. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut- ogółem 

Wyszczególnienie 

A 

l. Rezerwa składek 
11. Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 
III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 

1 . zgłoszone z oceną wysokości odszkodowań 
2. zgłoszone bez oceny wysokości odszkodowań 
3. niezgłoszone (IBNR) 
4. rezerwa na koszty likwidacji szkód 
5. w tym: rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 

IV. Rezerwa na wyrównanie szkodowaści 
rv. Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych 
~1. Rezerwa na zwrot składek dla członków 
~11. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone 
Iw statucie 
lVIII. Razem 

Y. 

Rezerwy ustalane w walucie polskiej Rezerwy ustalane w walucie ...... 
Rezerwy 

Rezerwy Udział 
Rezerwy 

Rezerwy Udział 
na udziale na udziale 
własnym 

brutto reasekuratorów 
własnym 

brutto reasekuratorów 

B c D E F G 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IX. REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE 
9.8. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut - działalność bezpośrednia 

Wyszczególnienie 

A 

l. Rezerwa składek 
11. Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 
III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 

1. zgłoszone z oceną wysokości odszkodowań 
2. zgłoszone bez oceny wysokości odszkodowań 
3. niezgłoszone (IBNR) 
4. rezerwa na koszty likwidacji szkód 
5. w tym: rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 

IV. Rezerwa na wyrównanie szkodowaści 
V. Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych 
VI. Rezerwa na zwrot składek dla członków 
VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone 
w statucie 
VIII. Razem 

-.,. ół< b ń 

Rezerwy ustalane w walucie polskiej Rezerwy ustalane w walucie ...... 

Rezerwy 
Rezerwy Udział 

Rezerwy 
Rezerwy Udział 

na udziale na udziale 
własnym 

brutto reasekuratorów 
własnym 

brutto reasekuratorów 

B c D E F G 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

IX. REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE 
9.9. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut - reasekuracja czynna 

Wyszczególnienie 

A 

l. Rezerwa składek 
11. Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 
III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 

1. zgłoszone z oceną wysokości odszkodowań 
2. zgłoszone bez oceny wysokości odszkodowań 
3. niezgłoszone (IBNR) 
4. rezerwa na koszty likwidacji szkód 
5. w tym: rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 

IV. Rezerwa na wyrównanie szkodowaści 
\/_. Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych 
VI. Rezerwa na zwrot składek dla członków 
VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone 
w statucie 
VIII. Razem 

.. , 

ółem/kl - -----····---- ·---·-····-·· 
Rezerwy ustalane w walucie polskiej Rezerwy ustalane w walucie ...... 

Rezerwy 
Rezerwy Udział 

Rezerwy 
Rezerwy Udział 

na udziale na udziale 
własnym 

brutto reasekuratorów 
własnym 

brutto reasekuratorów 

B c D E F G 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
10.1. Zestawienie lokat- grupa B aktywów" 

Wyszcug61nlenie 

A 
lA. Nleruchomołci 

al kraiowe 
b) za.Qraniczne - kraje UE 
c) zagraniczne- kraje poza UE 

B. Lokaty w !ednostkach podport•dkowanvch 
al kraiowe 
bł zagraniczne- kraje UE 
cl zagraniczne- kraje poza ue 

l. Akcie i udziały w jednostkach podpolz!dkowanrch 
al kra!owe 
b) zagraniczne- kraje ue 
c) ZBQ'r&niczne -:_!l;raie ~UE 

1. Akcie notowane na rynku regulowanym 
al krajowe 
b! zagraniczne - kraie UE 
C) Z8Qraniczne- kraie P0Za Ue 

2. Pozostale akcie i udzi 

al krajqwe 
b l zagraniczne- kraje UE 
cl zagrąniczne :_kraje ~ UE 

11. PMVczk.i dla jednostek poc!po!Z!dkoWanvch 
al udzielone podmiotom krajowvm 
b l udzielone podmłotom zagranicznym z krajów ue 
c) udzielone podmiotom zaaranicznym z kraiów paza ue 

1. Po!Vczki hipoteczne 
al udzielone podmiotom krajowvm 
bł udzielone podmiotom zagranicznym z krajów UE 
c) udzielone podmiotom zaQranicznvm z ~rajów ~~ UE 

2. P~czi<i pod zastaw praw wynikających z umowy ubezpieczenia 
na tvcie 

al udzielone DOdmiotom kra 
b) udzielone podmiotom zagranicznym z krajów UE 
c) udzielone podmiotom zagranicznvm z kraiów ~ UE 

3. Pozostale po.tyczki 
al udzielone podmiotom kra!owym 
b! udzielone P<?dmiotom zagranicznym z krajów UE 
c) udzielone podmiotom zaQranicznvm z !<rajów ~a UE 

111. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki 
IDOdporządkowane 

al emitowane przez podmioty kraiowe 
b l emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów UE 
c) emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów poza UE 

1. Olużn~ wartościowe notowane na rvnku reQulowanvm 
al emitowane przez podmioty krajowe 
b) emitowane przez podmioty zagraniczne z kraiów UE 
c) emitowane p_rzez po.Q_mioty ~_!gran~ z krajów poza UE 

cen11 nabycia 

,. 

godziwa 

c 

WartGit 

stanowi~ 
pokrycie 

bilansoWI! l rezerw techniczno 
ubez.plecze.. 

nlowych 

D l E 

pnychody 
zlok.t 

Przychody z loklit 

wynłk dodllłni l wynik dod.tni l nleuełlllzowane 
z rullucjl z rewaloryzacji zyakl na 

loUt lout loluiUch 

G H 

koszty 
lokat 

Koszty dzlałalnołcllokiiCyjnej 

wynik ujemny l wynik ujemny l nlezreallzow..,. 
z rnllucjl z rew .. oryucjl Waty M 

loklit lok.t lokiiłach 

K M 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień .... roku 

X. LOKATY 
10.1. Zestawienie lokat- grupa B aktywów 

Wyszczególnienie 
l cena nabycia l 

A 
2. Pozostałe dlutne papiery wartościowe emitowane przez jednostki 
POdporządkowane 

al emitowane przez podmioty krajowe 
b) emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów UE 
c) emłtowane przez podmioty zagraniczne z krajów poza UE 

IV. Pozostałe lokat 
al krajowe 
b l zagraniczne - kraje UE 
cl zagraniczne- kraJe ooza UE 

c. Inne lokaty finansowe 
a) krajowe 
bl zaaraniczne- kraje UE 
c) zagraniczne- kraje poza UE 

t Akcie i udziałv 
al emitowane przez podmioty krajowe 
b! emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów UE 
c! emitowane przez podmiotY zagraniczne z krajów poza UE 

1. Akcje notowane na rynku resutowanym 
al emitowane przez podmioty krajowe 
b! emitOwane przez podmioty zagraniczne z krajów UE 
c! emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów poza UE 

2. Pozostaie akcje i udziały 
al emitowane przez podmioty krajowe 
b! emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów UE 
c! emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów poza UE 

11. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 
funduszach inwestycyjnych 

al krajowych 
b\ zagranicznych- z krajów UE 
c) zagranicznych- z krajów poza UE 

1. w funduszach zamknietych 
al krajov.ych 
b! zagranicznych- z krajów UE 
ci zagranicznych -z krajów poza UE 

2. w funduszach otwartych 
a l krajowvch 
b! zagranicznych- z krajów UE 
c) zagranicznych- z krajów poza UE 

3. w pozostałych funduszach 
al krajowych 
b l zagranicznych- z krajów UE 
c) zagranicznych- z kral6w poza UE 

III. Instrumenty pochodne 
al krajowe 
b l zaaraniczne- kraie UE 
c) zagraniczne - kraje poza UE 

1. Opcje 
al emitowane przez podmioty krajowe 
b! emitowane przez podmioty zagraniczne z kratów UE 
c} emitowane przez podmioty zagraniczne z kra\ÓW poza UE 

2. Kontrakty terminowe 
a) z podmiotami krajowymi 
b) z podmiotami zagranicznymi- z krajów UE 
c) z ROdmiotami zagranicznymi- z krajów poza UE 

3. Swapy walutowe 
al z podmiotami krajowymi 
b) z podmiotami zagranicznymi - z kra1ów UE 
cl z podmiotami zagranicznymi - z krajów poza UE 

4. Swaev procentowe 
al z podmiotami krajowymi 
b l z podmiotami zagranicznymi- z krajów UE 
c) z podmiotami zaQranicznvmi- z krałów poza UE 

B 

Wartośf 

godziwa 

c o 

.. 

atanowiłjca 

pokrycłe 

rezerw techniczno 
ubezplecze-

niowych 

E 

przyellody 
z lokat 

Przychody z lokat 

wynik dodatni l wynik dodatni l niezrealizowane 
z realizacji z rewaloryzacJI zyski na 

lokat lokat lokatach 

G H 

komy 
lokat 

Koszty działalności lokacyjnej 

wynik ujemny l wynik ujemny l nłezrealłzowane 
z ruUzacji z rewaloryzacji straty na 

lokat lokat lobłach 

K M 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalneJdodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
10.1. Zestawienie lokat • grupa B aktywów 

Wyszczególnienie 

.. 

cena Mbycla 

A 
5. Pozostałe instrumentv oochodne 

a) kraiowe 
b l zagraniczne· kra1e UE 
ci Z!Q_raniczfl~raję ~oza UE 

IV. Pozostale papiery wartościowe o zmienne! kwocie dochodu 
al krajowe 
bł zagraniczne· kraje UE 
c) zagraniczne· kraje poza UE 

1. Notowane na rvnku r&Qulowanvm 
al emitowane przez podmioty krajowe 
bł emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów UE 
c) emitowan~ez ~mi~ -~ąne z kraj~UE 

2. Pozostałe 

al krajowe 
b) ZaQraniczne • kraie UE 
c) zagraniczne • kraje poza UE 

,y_ Dlutne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe 
o stałej kwocie dochodu 

al emitowane przez podmioty krajowe 
b) emitowan!..!Łrzez podmioty zaaraniczne z krajów UE 
cl emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów poza UE 

1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe. ktOrych 
członkiem iest ~ita Polska 

al kraiowe 
b l zaQraniczne • krale UE 
c) zagranłczne • kraje poza UE 

1.1. Obiklacie 
alkraiowe 
b l zasraniczna ·kraje UE 
c) zagraniczne • kr~~a UE 

1.2. Bony skarbowe 
a)kraiowe 
b) zagraniczne· kraje UE 

_ ~aniczne • kraje poza UE 
1.3. Inne 

al krajowe 
b l zagraniczne. kraje UE 
c) zagraniczne- kraie poza UE 

2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub ZWiązki jednostek samorządu terytorialnego 

al emitowane przez podmioty krajowe 
b l emitowane przez podmioty zagraniczne z krajOW UE 
c l emitowane przez podmioty zagraniczne z kra10W poza UE 

3. Inne dlużn~erv wartościowe o stałej stopie dochodu 
al krajowe 
b} zaaraniczne ·kraje UE 
ci zaQraniczne · kraie poza UE 

~ 

godziwo 

c 

Wartołt 

lłanowi~tca 

pokrydo 
bilansowa l rezerw techniczno 

ubezpiecze
niowych 

D l E 

pnychody 
złokat 

Przychody Złokat 

wynik dod.t:nł l wynik dodatni l niezrealizowane 
z realizacji z rewaloryzacji zyski na 

lok.C lokat lokatach 

G H 

ko
lokot 

Koszty dzJiłłalnołcllolutcyjnej 

wynik ujemny l wynik ujemny l niezrealizowane 
z rullzacjł z rew .. oryucjl straty na 

lokat lokat loatKh 

K M 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych l majątkowych 
Sprawozdanie kwartalneJdodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
10.1. Zestawienie lokat- grupa B aktywów 

Wyszczególnienie 

A 

3.1. Notowane na rynku reoulowanvm 
al emitowane przez podmłoty krajowe 
b l emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów UE 
c) emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów poza UE 

3.2.~ 
al krajowe 
b l zagraniczne- kraje UE 

lvl. UdziaJvz:::~~:;h~~8edpSj~~iach 
al krajowe 
b) zagraniczne- kraje UE 
c) zas;~raniczne- kraje POZa UE 

VII. Potyczki zabezpieczone hipotecznie 
al udzielone podmiotom krajowym 
b l udzielone podmiotom zaąran1cznym z krajów UE 
c l udzielone podmiotom zagranicznym z krajów poza UE 

VIII. Pozostałe potYczki 
al udzielone podmiotom krajowy 
b l udzielone podmiotom zagran1cznym z kf11jów UE 
c l udzielone podmiotom zagranicznym z krajów poza UE 

1. Zabezpieczone gwarancjami instvtucii finansowe; 
al udziałone podmiotom krajowym 
b l udzielone podmiotom zagranicznym z krajów UE 
cl udzielone podmiotom zagranicznym z krajów poza UE 

2. Potyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 

~ci~·~~--~~~~~--
a) udzielone podmiotom krajowvm 
b l udzielone podmiotom zagranicznym z krajów UE 
c) udzielone podmiotom zagranicznym z krajów paza UE 

3. Inne pozyczki 
al udzielone podmiotom krajowym 
b) udzielone podmiotom zagranicznym z krajów UE 
c\ udzielone DOdmiotom zaaraniczrl'lm z kraiów DOZa UE 

IX. Lokaty terminowe w insMuciach kredvtowvch 
al krajowe 
b) zagraniczne- kraje UE 
c\ zagraniczne - kraie poza UE 

X. Pozostałe lokaty 
a) krajowe 
b) zagraniczne- kraje UE 
c) zagraniczne- kraje poza UE 

o. Deoozvtv u cedentów 

a) krajowe 
b) zagraniczne- kraie UE 
c) zagraniczne- kraie poza UE 

E. Razem 
al krajowe 
b) zagraniczne- kraje UE 
c l zagraniczne- kraie DOZa UE 

cena m~bycła -Iw· 
c 

.. 

wartołt: 

słanowlłJca 
pokrycie 

bilansowa l rezerw techniczno 
ubezpiecze

niowych 

D 

przychody 
z lokat 

Przychody z lokat 

wynik dodatni l wynik dodatni' niezrealizowane 
z realizacji z rewaloryzacji zyski na 

lokat lokat lokatach 

G H 

koszty 
lokot 

Koszty dzlalalnołcllok.acyjnej 

wynłk ujemny l wynik ujemny l niezrealizowane 
z reall.zacjl z rewaloryzacji .traty na 

lokat lokat lokatach 

M 

,. 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ... roku 

X. LOKATY 
10.2. Zestawienielokat według zapadalności- grupa B aktywów 

Wyszczagólnlenie 
do 3 miesięcy 

A B 
A. Nieruchomości 

a kra'owe 
b zaaraniczne- kra' e UE 
c zaoraniezna- kra"e oaza UE 

B. Lokatv w adnostkach oadoarzadkowanvch 
a kra'owe 
b zagraniczne- kra·e UE 
c zaoraniezna - kra· e oaza UE 

1. Akce i udziliiv w· adnostkach oadoarzadkowanych 
a krajowe 
b zaoraniezna- kra"e UE 
cl zaoraniezna - kra e DOza UE 

1. Akcie notowane na rynku raaulowanvm 
a kra·owe 
b zaoraniezna- kra· e UE 
c zagraniczne - kra·e poza UE 

2. Pozostałe akcie i udziały 
a kra"owe 
b\ zaoraniezna- kra"e UE 
c zaoraniezna • kr&e poza UE 

11. Pożvczl<i dla · adnostek pod porzadkowanych 
a udzielone oadmiotom kraiowvm 
b udzielone oodmiotom zaaranicznvm z kra'ów UE 
c udzielone podmiotom zagranicznym z kra"ów poza UE 

1. Pożvczki hiDOieezne 
a udzielone codmiotom kraiowvm 
b udzielone podmiotom zaaranicznvm z kra. 6w UE 
c udzielone podmiotom zaaranieznvm z kra"ów DOza UE 

2. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umowy ubezpieczenia na 
żYCie 

a udzielone r><>< miotom kraiowvm 
b udzielone r><>< miotom zaaranicznvm z kra' ów UE 
c udzielone DO< iotom zaaranicznvm z kra'ów DOza UE 

3. Pozostale DOżvel 
a udzielone po< miotom kraiowvm 
b udzielone podmiotom zaaranieznvm z kra"ów UE 
c udzielone oodmiotom zaaranicznvm z kraiów ooza UE 

III. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki 
IP<>dporzadkowane 

a emitowane orzez podmiotY kra"owe 
b emitowane przez podmiotyzagraniczne z kra"ów UE 
c em~owane orzez oodmioty zaoraniezna z kra"ów DOZa UE 

1. Dłużne oaoierv wartościowe notowane na rvnku reaulowanvm 
a emitowane orzez DOdmiotv kra'owe 
b em~owane przez podmioty zagraniczne z kra ·ów UE 
c emitowane przez pOdmioty zaaraniczne z kra'6w ooza UE 

2. Pozostałe dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki 
oodoorzadkowane 

a em~owano przez podmioty kra· owe 
b em~owano orzez podmiotv zaoraniezna z kra ów UE 
c emitowane orzez DOdmiotv zaaraniczne z kra 'ów ooza UE 

IV. Pozostale lokatv 
a kra·owe 
b zaoraniezna- kra'e UE 
c zaoraniezna- kra'e ooza UE 

C. Inne łokatv finansowe 
a kra'owe 
b zaoraniezna - kra· e UE 
c zagraniczne - kra· e poza UE 

l. Akc·e i udzialv 
a emitowane orzez oodmiotv kra'owe 
b emitowane orzez oodmiotv zaoraniezna z kra'ów UE 
c emitowane przez podmioty zagraniczne z kra'ów ooza UE 

1. Akcie notowane na rynku reaulowanvm 
a emitowane orzez DOdmiotv kra'owe 
b emitowane orzez oodmiotv zaoraniezna z kra'ów UE 
c emitowane przez podmiotv zagraniczne z kra'ów poza UE 

2. pozostale akcie i udziały 
a emitowane orzez oodmiotv kra· owe 
b emitowane przez podmioty zagraniczne z kra ów UE 
c emitowane orzez oodmiotv zaoraniezna z kra' ów ooza UE 

11. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 
w funduszach inwestycyjnych 

a kraiowvch 
b zaaranicznvch - z kra"ów UE 
c z8o-ranicznvch- z kra'ów ooza UE 

1. w funduszach zamknietvch 
a kraiOwvch 
b zaa-ranicznvch- z kra·ów UE 
c zaoranicznvch- z kra'ów ooza UE 

2. w funduszach otwartych 
a kraiowvch 
b zaaranicznvch- z kra"ów UE 
c zaoranicznych- z kra"ów poza UE 

3. w oozostałvch funduszach 
a kraiowvch 
b zaoranicznvch- z kra' ów UE 
c zagranicznych - z kra "ów ooza UE 

Wartość bilansowa według za dalności lokat 

od 3 mlesitCY od 6 miesięcy od 1 roku 
powytej 5 lat 

bezterminu 
Razem 

do 6 mlealecv do 1 roku do51at zapadalności 

c D E F G H 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
10.2. Zestawienielokat według zapadalności· grupa B aktywów 

Wyszczogótnlonle 
do 3 miesięcy 

A B 
III. Instrumenty pochodne 

a kraiowe 
b zaoraniezna • kra·e UE 
c) zagraniczne • kra"e poza UE 

1. OPCie 
a emijowane j)_rzez podmioty kra·owe 
b emijowane przez podmioty zagraniczne z kra ów UE 
c emitowane przez aodmiotv zaaraniczne z kraiów poza UE 

2. Kontrakty terminowe 
a z oodmiotami kraiowvmi 
b z~miotami zagranicznymi -z kr&ów UE 
c z podmiotami zagranicznymi -z kra'ów poza UE 

3. Swapy walulowe 
a z oodmiotami kraiowvmi 
b z_l!Odmiotami zagranicznymi - z krajów UE 
c z codmiotami zaaranicznvmi ·z kra"ów POZ8 UE 

4. SwaPY Procentowe 
a z.podmiotami krajowymi 
b z podmiotami zaaranicznvmi ·z kra"ów UE 
c z DOdmiotami zaaranicznvmi- z kra'ów ooza UE 

5. Pozostałe instrumenty pochodne 
a kra"owe 
b zaoraniezna- kra" e UE 
c zaoraniezna- kra'e ~_UE 

IV. Pozostate papiery wartościowe o zmtenne· kwocie dochodu 
a kr&owe 
b zaoraniezna - kra ·e UE 
c zaoraniezna- kra'e_poza UE 

1. Notowane na rynku regulowanym 
a emitowane przez podmioty kra'owe 
b emitowane orzez DOdmiotv zaoraniezna z kra'ów UE 
c emitowane przez podmioty zagraniczne z kra'ów poza UE 

2. Pozostałe 
a kra"owe 
b) ~raniczne • kra"e UE 
c zagraniczne· kra· e poza UE 

V. Dłużne papiery wartościowe i inne paptery wartościowe 
o stałe· kwocie dochodu 

a emitowane przez podmioty kra·owe 
b emitowane przez podmioty zagraniczne z kra.ów UE 
c) emitowane przez podmioty zaaraniczne z kra·6w paza UE 

1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska 

a kraowe 
b zaaraniczne- kra·e UE 
c 1 zagraniczne • kra· e poza UE 

1.1. Obliacie 
al kra"owe 
b za_g_raniczne- kra·e UE 
c zagraniczne • kra ·a poza UE 

1.2. Bony skarbowe 
a kra·owe 
b) Zl!Qraniczne ·kra" e UE 
c zagraniczne- kra·e paza UE 

1.3.1nno 
a kra·owe 
b zęgraniczne- kra·e UE 
c zagraniczne· kra·e poza UE 

2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialn,go lub związki · adnostek samorządu terytorialnego 

a emitowane przez podmioty kra·owe 
b emitowane orzez ooclmiotv zaoraniezna z kra" ów UE 
c emitowane przez podmioty zagraniczne z kra"ów poza UE 

3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałe· stopie dochodu 
a kra·owe 
b za_g_raniczne • kra· e UE 
c z@Qraniczne- kra e poza UE 

3.1. Notowane na rynku regulowanym 
a emitowane orzez DOdmiotv kraowe 
b emitowane orzez DOdmiotv zaoraniezna z kra.ów UE 
c emitowane p_rzez podmiciD'_zagraniczne z kra·ów poza UE 

3.2. Pozostałe 
a kra·owe 
b zi!Q_raniczne • kra" e UE 
c zagraniczne· kra"e poza UE 

VI. Udziałv we wsPÓinvch przedsiewzieciach 
a kra·owe 
b zagraniczne· kra"e UE 
c zaoraniezna • kra·e poza UE 

Wartość bilansowa według za dalności lokat 

od 3 miesięcy od 6 miesięcy od 1 roku 
powytoj 5 lat 

bez terminu 
Razem 

do 6 mloslecv do 1 roku do 51at za_!!_adalności 

c D E F G H 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
10.2. Zestawienie lokat według zapadalności- grupa B aktywów 

Wyszczególnienie 
do 3 miesięcy 

A B 
VII. Pożvezki zabezoieezone h_it>c>teeznie 

a udzielone pod'r:niotom kra~ 
b udzielone podmiotom zagranicznym z kra.ów UE 
e udzielone podmiotom zaaranicznvm z kra. ów ooza UE 

VIII. Pozostale pożvezki 
a udzielone podmiotom krajowym 
b udzielone podmiotom zaaranicznvm z kra.ów UE 
c udzielone DOdmiotom zaaranicznvm z kra"ów DOza UE 

1. ZabeZPieczone gwaranc·ami instytuc'i finansowe· 
a udzielone podmiotom kraiowvm 
b udzielone oodmiotom zagranicznYm_ z kra. ów UE 
e udzielone podmiotom zagranicznym z kra.ów poza UE 

2. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 
żveie 

a udzielone oodmiotom kraiowvm 
b udzielone podmiotom zagranicznym z kra·ów UE 
c udzielone podmiotom zagranicznym z kra'ów poza UE 

3. Inne DOżvezki 
a udzielone oodmiotom kraiowvm 
b udzielone podmiotom zagranicznym z kra·ów UE 
e udzielone podmiotom zagranicznym z kra· ów ooza UE 

IX. Lokatv terminowe w ins~J: ·ach 
a kra'owe 
b zaoraniezna- kra·e UE 
c ągraniczne- kra· e po~a UE 

X. Pozostale lokaty 
a krajowe 
b zaaraniczne- kra' e UE 
c zągraniczne- kra' e poza UE 

D. Depozyty u cedentów 
a kra'owe 
b zaaraniezne - kraie UE 
c za_graniezne • kra·e poza UE 

E. Razem 
a kra'owe 
b zągraniczne - kra'e UE 
e zaoraniezna- kraie ooza UE 

Wartość bilansowa -ug_za >adalności lokat 

od 3 miesięcy od& miesięcy od 1 roku 
powytej 5 lat 

bezterminu Razem 
do 6 mlasiecv do 1 roku do S lat zaD&dalności 

c D E F G H 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
10.3. Wykaz nieruchomości 

Opis nleruchomołcl Cena 
nabycia 

Data nabycia 

"' 

l Cel posładania l Wartołć l Wartołć l Numer księgi l 
godziwa biJanaowa wleczystej 

Wartołć 

l 
obcl'!teń 

Umorzenie hipoteki na 
dzień 

bilansowy 

l l Data ostatniej l Wartość stanowiąca 
Slutebnołcl oceny pokrycie rezerw l 

dokonanej techniczno-
przez biegtego ubezpieczeniowych 

... 

Kraj 
lokaty 

Waluta 
lokaty 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
10.4. Wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym 

Identyfikator 
Wyszczególnienie giełdowy Liczba akcji 

(ISIN) 

A B c 
Razem 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Cena nabycia 
Wartość Wartość 

godziwa bilansowa 

D E F 

Wartość stanowiąca 

'lo kapitału %głosów na pokrycie rezerw Klasyfikacja Kraj Waluta 
podstawowego WZA techniczno· lokaty lokaty lokaty 

ubezpieczeniowych 

G H l J K L 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
10.5. Wykaz udziałów. akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 

Nuwa podmiotu/emttenta Liczba 
akcjUudzialów 

Wartość 

nominalna 

.. 

Cena nabycia 
Wartołć 

bilansowa 
.,-.głosów na 
WZAI>NZW 

Klasyfikacja 
lokaty 

Kraj 
lokaty 

Waluta 
lokaty 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
1 0.6. Wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 

Wyszczególnienie 
Nazwa 

funduszu 
Rodzaj 

funduszu 
Cena nabycia 

Wartość 

bilansowa 

~ 

Wartość stanowiąca 

pokrycie rezerw 
techniczno

ubezpieczeniowych 

Klasyfikacja 
lokaty 

Kraj 
lokaty 

Waluta 
lokaty 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień .... roku 

X. LOKATY 

10.7. Wykaz instrumentów pochodnych 

Wyszczeg61nlenle !SIN 
Wystawca 

(kontrahent) 

A B c 
Razem 

I.Opce 
1. 
2. 
3. 

11. Kontrakty tenninowe 
1. 
2. 
3. 
III. Swaj>ywalutowe 
1. 
2. 
3. 

IV. Swapy procentowe 
1. 
2. 
3. 
V. pozostałe Instrumenty pochodne 
1. 

• 

Instrument Uczba 
Cena nabycia 

bazowy Instrumentów 

o E F 

Wartołt 

Nazwa lokaty, Wartośt bilansoWI! Instrumentu 

Wartołt bilanoowa 
kt6raJ lokaty stan~ceJ stanoWfllca Klasyllkacja KraJ W. luta 

zabezpieczenie przedmiot pokrycie rezerw lokaty lokaty lokaty 
stanowiinstrument zabezpieczenia techniczno-

ubezpieczeniowYch 
G H l J K L M 



~azwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
5prawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

<.LOKATY 
10.8. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 

Wyszczególnienie 

Paplery wartościowe emitowane, poręczone 

l
lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 
ol"!lanlzacle międzynarodowe, których 

Rzeczpospolita Polska 

l SIN 
Nazwa 

emltenta 
Uczba jednostek 

Instrumentu l Tennin wykupu l Cena nabycia l Wartość godziwa 
Wartość 

bilansowa 

Wartość 

stanowi'! c a 
pokrycie rezerw 

Klasyfikacja 
lokaty 

Kraj 
lokaty 

Waluta 
lokaty 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
10.9. Wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie 

Nazwa pożyczkobiorcy 
Wartość 

udzielonej 
pożyczki 

... 

Termin spłaty 
pożyczki 

Wartość 

bilansowa 
pożyczki 

Wartość stanowiąca 

pokrycie rezerw l Przedmiot 
techniczno- zabezpieczenia 

ubezpieczeniowych 

Wartość innych 
obciążeń 

ustanowionych 
na przedmiocie 
zabezpieczenia 

... 

Kraj siedziby 
pożyczkobiorcy 

. . 

Waluta 
pożyczki 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

X. LOKATY 
10.1 O. Wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych 

Wyszczególnienie 
Wartość 

początkowa 

lokaty 

Wartość 

bilansowa 
lokaty 

Wartość 

stanowiąca 

pokrycie rezerw 
techniczno

ubezpieczeniowych 

Kraj 
lokaty 

~ 

Waluta 
lokaty 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostalych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XI. LOKATY ZNQAOÓW UBEZPIECZEN ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACYJNEJ 
11.1. Zestawienie lokat- grupa B aktywów 

Wyazc:zegótnlonle 

A 
lA. Nleruchomołc:t 

alk~ 

bl zagraniczne - kraje UE 
c) zagraniczne -kraje poza UE 

,a. Lokaty w )!dnotłkaeh podporządkowarwch 
al kratowe 
b) zagraniczne - kraje UE 
c) zagraniczne - kraje poza UE __ 

L Akcje i udziałY w jednostkach oodPOrzadkowanych 
al kraJowe 
bl_:zag~aniczne- kraie UE 
c> zagraniczne - kraie poza UE 

1. Akcie notowane na rvnku requlowanvm 
a) krajowe 
bl zagraniczne - kraje UE 
cl zagraniczne - kraje pozą: UE 

2. Pozostate akcie i udziały 
al krajOwe 
b l zagramczne- kraJe UE 

_ cJ zagraniczne - kraje eoza UE 
11. Potvczki dla jednostek podeorzadkowanych 

al udzielone podmiotom krajowvm 
b) udzielone podmiotom zasramcznym z krajów UE 
cl udzielon~miotom zagranicznym z krajów poza UE 

1. Potyczkl h1eoteczne _ 
al udzielone podmiotom krajowym 
b l udzielone podmiotom zagranicznym z krajów UE 
c l udzielone podmiotom zagranicznym z krajów poza UE 

2. Pozyczki pod zastaw praw wynikających z umowy ubezpieczenia 
na cie 

a) udzielone podmiotom krajowym 
b l udzielone podmiotom zctgramcznvm z krat6w UE 
c l udzielone podmiotom zagran1cznvm z k!ąi6w~a UE 

3. Pozostałe potyczki 
al udzielone podmiotom krajowvm 
b} udzielone podmiotom zagranicznym z kraiÓ'N ue 
c) udzielone podmiotom zagranicznym z krajów poza UE 

III. Dłutne papiery wartościowe emitowane przez jednostki 
(podporządkowane 

al emitowanltll!7~kraiowe 
b) emitowane pg::ez POdmlotv zagraniczne z krajów UE 
c) emitowane przez POdmioty zagraniczne z krajów ooza UE 

1. Dłużne eapierv wartościowe notowane na rvnku reaulowanvm 
al emitowan@_pa~RJi~kraiowe 
b) emitowane przez podmioty zagraniczne z krałów UE 
c) emitowane mez POdmiotv zaaraniczne z krałów DOZa UE 

2. Pozostate dłu2:ne paplery wartościowe emitowane przez jednostki 
podporządkowane 

al emitowan@J)I't:~iQ!Y:kraiowe 
b! emitOwane orzez DOdmiotv zagraniczne z kraiów UE 
c) emitowanę prz_g_PQdmiQ!y_J:~raniczne z kr~a UE 

IV. Pozostate lokat' 
a) krajowe 
bl__!_ąg_raniczne- kraje UE 
c) zagraniczne- kraie_poza UE 

. Inne lokaty finansowe 
al kraiowe 
b) zagraniczne- kraje ue 
c l zagraniczne- kraje poza UE 

• 

cena nabycia 1 ~lwa l 

B 

Wartołć 

•t.anowNtca pokrycie 
r ... rw lllehnlczno - otanowiąca pokrycie l 

bilansowa l ubezpieczantowych z rezerw t.chnlczno- przychody 

dzJatalnołcl ubezpieczeniowych z z lokat 
bezpoiradniej rauokuracj/ czynnej 

E F l G 

Przychody z lokat 

l wynik -tnl l wynik_, l n/ozraallzowone 
z realizacji z rewaloryzacji zyski 011 

lokat lokat ,_h 

l H 

koszty 
lokat 

K 

\~ 

Koszty dzlalalnośellokacyjnej 

wynik ujemny l wynik ujemny l niezrealizowane 
z realizacji z rewaloryzacji straty na 

lokat lokat lokatach 

M N 



.. 

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozetanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XL LOKATY ZJ>KlADÓW UBEZPIECZEN ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNO$CI REASEKURACYJNEJ 
11.1. Zestawienie lokat. grupa B aktywów 

Wyszczególnienie 

A 

1. Akcje i udz_j_ał'L_ 
a) emitowane pąez oodmioty krajowe 
b\ emitowane PrZez podmioty zaaraniczne z kraiOw UE 
c\ emitowane przez podmioty zagraniczne z ~ UE 

1. Akcie notowane na rvnku regulowanym 
al emitowaniU!f"Zez P9<1m_____iQ!'l_kraiowe 
b) emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów UE 
cl emitowane przez podmioty zaaraniczne z krai6w paza UE 

2. Pozostałe akcie i udzi; 
al emitowane przez podmioty kraiowe 
b) emitowane PfZ!Z podmioty zagraniczne z kraiOw UE 
cl emitowane mez podmioty zaaraniczne z kraiOw poza UE 

11. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 
Iw funduszach i~yjnych 

al krajowvch 
b) zaaranicznvch -z krai6w UE 
c) zaaranicznvch -z krajów poza UE 

1. w funduszach zamkniętych 
al kraiowvch 
b) zagranicznych- z krajów UE 
c) zagranicznYch ~~a UE 

2. w funduszach otwartych 
al kraiowvch 
b l zagranicznych- z krajów UE 
c) zagra_r::!lgnych-.; lill'J~a UE 

3. w~ funduszach 
al kraiowvch 
b l zagranicznych- z krajów UE 
cl zagranicznych - z krałów poza UE 

III. lnstrumen~odne 
al krajowe 
b l zagraniczne- kraie UE 
c l zagraniczne- kraje eoza UE 

1.~ 
al emitowan~~ę_z~ kraiowe 
bł emitowane przez podmioty zagraniczne z krajów UE 
c) emitowane przez poc:lmiotv zaaraniczne z kraiów paza UE 

2. KontraktY terminowe 
al z_ podmiotami !C~i 
bl z podmiotami zagranicznymi - z krajów UE 
c) z POdmiotami zaaranicznvmi - z krai6w DOza UE 

3. Swa~ walutowe 
al z ~miotami krai~ITli 
b) z podmiotami zagranicznymi- z krajów UE 
c l z podmiotami zaaranicznvmi- z kraiOw DOza UE 

4. Swa~ocentowe 
al z R04miotami kraj~MY!!!.i_ 
b) z podmtotami zagranicznymi- z krajów UE 
eJ z DOdmiotami zaaranicznvmi - z kraiów DOza UE 

5. Pozostałe instrume~hodne 
al kraiowe 
b l zag[aniczne- kraie UE 
cl zaaraniczne - kraie ooza UE 

IV. Pozostałe~wartościowe o zmiennei kwocie dochodu 
al kraiowe 
b l zaaraniczne- kraie UE 
ci zagraniczne- kraie poza UE 

1. Notowane na rynku regulowanym 
a1emitowanę_~y_kra1owe 

b l emitowanę prz~:?:~tv ZBSJraniczne z krai6w UE 
c l emitowane przez podmioty zas:~raniczne z krajów poza UE 

cena nabycia godziwa 

c 

Wortołć 

bilansowa 

D 

stanowiąca pokrycie 
rezerw techniczno -

ubezpieczeniowych z 
działalnołcl 

bozpołrednlej 

E 

stanowi~ pokrycłe 
rezerw 1Bchnlczno -

ubezpleczenlrNf'Jch z 
reasekuracji czynnej 

przychodV 
z lokat 

G 

Przychody z lokat 

wynik dodirtnl l wynik dodałnil nlezrulłzowane 
z realizacji z rewaloryzacji zyski na 

lokat lokat lokatach 

H 

.. 

koszły 

l okot 

K 

Koszty dzlałalnoicllokacyjnej 

wynik ujemny l wynik ujemny l niezrealizowane 
z realizacji z rewaloryzacji straty na 

lokat lokat lokatach 

M N 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostalych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień •... roku 

XI. LOKATY ZAJ<l.ADÓW UBEZPIECZEN ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 
11.1. Zestawienielokat-grupa B aktywów 

Wyszczegółnlenle 

2.Pozostale 
al krajowe 
bl.!!Q[aniczne- kraie UE 

A 

c) zagraniczne - kraje poza UE 
IV. Olutne papiery wartościowe i Inne papiery wartościowe 
o stałej kwocte dochodu 

al emitowane przez POdmiotv kraiowe 
b) emitowane przez POC!miotv zagraniczne z krai6w UE 
c) emitowane Qgez_pQdiJlioty ~~n_iczne z~~ poza UE 

1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
~ez Skarb Państwa 

al kraiowe 
b) zagraniczne - kraje UE 
ci zaaraniczne- kraje poza UE 

1.1. Obłiaacje 
al kra1owe 
b) zaaianiczne - kraje UE 
c) zaaraniczne - kraje poza UE 

1.2. Bcny skarbowe 
al krajowe 

b\ zagraniczne- kraje UE 
c~nic:zne - kraje poza UE 

1.3~ 
al kraJowe 
bl zagraniczne - kraje UE 
c) zaaraniczne - kraie ooza UE 

2. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez organizacje międzynarodowe. których członkiem jest 
Rzeczpospolita Polska 

al kraiowe 
b~raniczne - kraje UE 
cl zagraniczne - kraje poza UE 

2.1. ObiklaCie 
al krajowe 
b l zagraniczne- kraje UE 
c) zagraniczne- kraje ooza UE 

2.2. Boov skarbowe 
al krajowe 
b) zaaraniczne - kraie UE 
cl zagraniczne - kraje poza UE 

2.3. Inne 
al krajowe 
b l zaaraniczne- kraje UE 
cl zagraniczne - kraje ooza UE 

3. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 

a) emitowane przez podmioty kraiowe 
bl emitowane pgfg_podmioty ~agramczne z krai6w UE 
c l emitowane przez podmioty Zeł!:lranJczne z krajów poza UE 

4. Inne dłużne papierYWartOśCiOWe oS~e dochodu 
al kraiowe 
b~raniczne- kraie UE 
c) zaaraniczne - kraje poza UE 

4.1. Notowane na ~lowan...'l!:" 
al emitowane P~:;Ze_z podmioty kra1owe 
b l emitowane crzez POdmiotv zagraniczne z krajów UE 
clemiłowane 

4.2. Pozostale 
1miotv zaaramczne z krai6'w ooza UE 

alkraiowe 
b) zagraniczne- kraje UE 
c) zaaraniczne- kraje poza UE 

•• 

cena nabycia l godziwa l 

B l c l 

Wartość 

atonowlłl<a pokrycie lalonowlłl<a pokrycie 
rezerw techniczno • rezerw techniczno -

bilansowa 1 ubezpieczoniowych z ubezpieczoniowych z 
dzilalno6cl reasekuracji czynnej 

bezpotradniej 

D l E 

przychody 
z lokat 

G 

Przychody z lokat 

wynik dodatni l wynik dodatni l nłezreallzowane 
z realizacji z rewaloryzacji zyski na 

lokat loUt lokatach 

H 

koszty 
lokat 

K 

... 

Koszty działalnościlokacyjnej 

wynk ujemny l wynik ujemny l nłezreallzowana 
z realizacji z rewaloryzacji straty na 

lokat lokat lokatach 

M N 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzłeń ..... roku 

XI. LOKATY Z-AKI:ADÓW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNO$CI REASEKURACYJNEJ 
11.1. Zestawienie lokat- grupa B aktywów 

Wyszczególnienie 

A 
:v1. U~ały ~~h cJZeclsiewzięciach 

al kraiowe 
bfZagraniczne - kraje UE 
Cl zagraniczne - kraie ooza UE 

VII. Potvczki zabezpieczone hieotecznie 
al udzielon~miotom krajQ'M'ITt 
b l udzielone połjmiotom za~nicznym z krajów UE 
c) udzielone podmiotom zagranicznym z krajów poza UE 

VIII. Pozostałe oożvczki 
al udzielone podmiotom krajowym 
b l udzielon~miqtom zagrani_my_m z krajów UE 
c) udzielone podmiotom :zct!:łfęnicznvm z ~@iów poza UE 

1. Zabezpieczone swarancjami instytucji finansowe· 
a) udzielone podmiotom krajowym 
b) udzielonę_QQdmiotom zagrant~ z krajów UE 
ci udzielone podmiotom zas:~ranicznvm z k006w poza UE 

2. P~czkl pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 
~ie 

a) udzielone podmiotom krajowym 
b l udzielone podmiotom zagranicznym z krajów UE 
c) udzielone podmiotom zagranicznym z krajów ooza UE 

3. Inne pożyczki 
a) udzielone podmiotom krajowym 
b l udzielone podmiotom :zct!:łranicznvm z krai6w UE 
c) udzielone podmiotom zagranicznym z kra!6w poza UE 

IX. Lo~tv termj(!owe w instytycjach krefJ_~h 
a) krajowe 
b l zagraniczne- kraje UE 
c l zagraniczne- kraje poza UE 

;X. Pozostałe lokaty_ 
a) krajowe 
b) zaaraniczne- kraie UE 
c} zagraniczne- kraje poza UE 

D. ~zyty u cedentów 
al kraiowe 
b łzagraniczne-kraje UE 
c) zagrani~_!l~- kraje ~a UE 

E. Razem 
al kraiowe 
b) zagraniczne- kraie UE 
c) zagraniczne- kraję_~a UE 

cena nabycia godziwa 

B c 

Wartość 

bilansowa 

D 

stanowtąca pokrycie 
rezerw techniczno -

ubezpieczeniowych z 
dzłałalnołcl 

bezpoi rodniej 

E 

stanowłąc:a pokrycie 
rezerw techniczno • 

ubezpieczeniowych z 
tUHkuracjl czynnej 

przychody 
z lokat 

G 

Przychody z lokat 

wynik dodatni' wynik dodatni l niezrealizowana 
z reallzaejl z rewaloryzacji zyski na 

lokat lokat lokatach 

H 

• 

koszty 
lokat 

K 

Koszty dzlalalnołcllokacyjnej 

wynik ujemny l wynik ujemny l niezrealizowane 
z realizacji z rewaloryzacji straty na 

lokat lokat lokatach 

M N 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XI. LOKA TY ZAKŁADOW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 
11.2. Zestawlenie łokat wedlug zapadalności· grupa B aktywów 

Wyszczeaótnienie 
do 3 miesięcy od3mlesięc:y 

dol miesiecv 
A B c 

• Nienlchomołci 
a kraowe 
b Z&!Diniczne • kra e UE 
c ZBłTBniczne - kra e DOza UE 

B. L-w tbch kow.-.ych 
a kra owe 
b za~aniczne - kra e UE 
c zaaraniczne- kra'e DOza UE 

l. Akc'e l udzi~_w ednostkach podporządkowanych 
a kra'owe 
b zagraniczne - kra e UE 
c zaaraniczne - kra e ooza UE 

1. Akc e notowane na rynku regulowanym 
a kraowe 
b zawaniczne- kra'e UE 
c zaaraniczne - kra e ooza UE 

2. Pozostałe akcte i udziały 
a kratowe 
b ZBIJ'Bniczne - kra e UE 
c zaaraniczne- kra'e ooza UE 

11. Potvczl<i cla ·.-k PGdoo<ządkowanvch 
a udzielone oodmiotom kralowvm 
b udzielone podmiotom zagranicznym z kra 6w UE 
c udzielone DOdmiotom z kra ·~:~w poza UE 

1. Po2Yclki hipoteczne 
a udzielone oodmiotom kra 
b udzłelone podmiotom zaaranicznvm z kra"ów UE 
c udziełone oodmiotom za z kra. fNI poza UE 

2. Potyczki pod zastaw praw wynikających z umowy ubezpieczenia na 
tycie 

a udzielone DOdmiotom kraiowvm 
b udzielone podmiotom zagranicznym z kra'ów UE 
c udziełone podmiotom zaaranicznvm z kra ów ooza UE 

3. Pozostałe~ 
a udzlełone podmiotom kraiowvm 
b udziełone DOdmtotom zkraówUE 
c udzielone podmiotom za«anłcznvm z kra ów DOZa UE 

III. Ołume papiery wartościowe emitowane przez jednostki 
IPGdoorzodkowane 

a emitowane przez podmioty kra owe 
b emitowane orzez DOdmlotv zam-aniczne z kra "ów UE 
c emitowane przez podmioty zaaranłczne z kra ów poza UE 

1. Dlu>ne oaoiefv wartościowe notowane na rynku regulowanym 
a emitowane przez podmioty kraowe 
b emitowane orzez DOdmr;,ty _za_granlczne z kra"6w UE 
c emitowane przez podmioty zagraniczne z kra ów DOZa UE 

2. Pozostałe dlub1e papiery wartościowe emitowane przez jednostki 
podporządkowane 

a emitowane rzez kraowe 
b emitowane przez POdmiotv zacnnłczne z kra"6w UE 
c emitowane DrZez dmfoty zagraniczne z kra ów poza UE 

IV. Pozostałe lokaty 
a kr8owe 
b zagraniczne ~ kra e UE 
c za~a~·kraeDOzaUE 

c. lme lokaty finansowe 
a kra"owe 
b zaaraniczne ~ kr8e UE 
c za~niczne ~ kr&e poza UE 

l. Akc"e i udziały 
a emitowane przez podmioty kra owe 
b emitowane przez DOdmiotv zaaraniczne z kra ów UE 
c emitowane przez podmioty zagraniczne z kra ów poza UE 

1. Akc e notowane na rvnku reaulowanvm 
a emitowane przez podmioty kra owe 
b emitowane przez oodmiołv zaaranfczne z kra" ów UE 
c emitowane ez odmloty zagraniczne z kra" ów poza UE 

2. Pozostałe akc"e i udzialy 
a emitowane DrZez mioty kra" owe 
b emitowane przez podmioty zagraniczne z kra ów UE 
c emitowane orzez odmio ~.-nlczne z kra "ów poza UE 

Ił. Jednostki uczesblictwa l certyfikaty inwestycyjne 
funduszach inwestycyjnych 

a kra"owvch 
b zaaranicznych ~z kra"ów UE 
c zaaranicznvch ~ z kra ów ooza UE 

1. w flllduszach zamknietvch 
a kra 
b zagranicznych · z kra &w UE 
c za ~z kra ów za UE 

2. w funduszach otwartych 
a kra ch 
b zagranicznych- z kra &w UE 
c zaaranicznvch ~z kra" ów DOza UE 

3. w pozostałych funduszach 
a kra ch 
b zagranicznych~ z kr86w UE 
c za ch· z kra &w ooza UE 

Wartołt biiMlsowa według Dl dotnołcl lokat 

od l mlesiecY od 1 roku 
powytej&tat 

bez tenninu 
Razem 

do 1 roku do S lat zaDadalnoścl 

D E F G H 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień .... roku 

XI. LOKATY ZAJ<I:MJOW UBEZPIECZEN ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACYJNEJ 
1 t .2. ZBslawienie lokat wedlug zapadalności- grupa B aktywów 

Wyszczegótnlenle 
do 3 miesięcy 

od 3 miesięcy 
do 6 miesięcy 

A B c 
III. InstrumentY oochodne 

a kraowe 
b zagraniczne - kra e UE 
c zaaraniczne- kra·e ooza UE 

1. Oooie 
a emitowane orzez oodmiotv kra ·awe 
b emitowane przez podmioty zagraniczne z kra'6w UE 
c emitowane orzez DOdmiotv zacnniczne z kra ów ooza UE 

2. Konlnlktv termlnowe 
a z oodmiotaml kralowvmi 
b z DOdmtotami za a 1- z kra'6w ue 
c z DOdmiotami zaaranicznvmi - z kra 'ów DOza UE 

3. Swaov walutowe 
a z oodmlotaml kraiowvml 
b z DOdmłotaml za -zkra6wUE 
c z DOdmiotami zaaraniczrnnni - z kra' 6w ooza UE 

4. Swapy procentowe 
a z DOdmłotami kralowvml 
b z oodmiotami zaaranicznvmi- z kra 6w UE 
c z oodmlotaml zaQrat1icznlml- z krajów poza UE 

5. Pozostale inatrumentv DOChodne 
a kra'owe 
b zaaranicme - kra e UE 
c zaaranlczne - kra e ooza UE 

W. Pozostałe P8Dłerv wartościowe o zmłenne kwocie dochodu 
a kra owe 
b ze..-anlczne - kra e UE 
c zaaranicme - kra e ooza UE 

1. Notowane na rynku regWowanym 
a emitowane orzez oodmiotv kra owe 
b emitowane przez podmioty zaaraniczne z kra 6w UE 
c emitowane orzez oodmłotv zaaraniczne z kra'6w poza UE 

2. Pozostałe ·>-· b zaaranlczne- kra e UE 
c zaaraniczne - kra e ooza UE 

)v. Dłutne paplery wartościowe l ime papiery wartościowe 
o-- kwocie dochodu 

a emitowane przez podmioty kra'owe 
b emitowane przez oodmtotv zaaraniczne z kra'6w UE 
c emitowane DrZez oodmiotv zaoraniezna z kra 6w poza UE 

1. Pap&ery wartościowe emitowane, poręczone lub Q'N8r&ntowane przez 
Skarb Pań&twa 

a kra owe 
b zatnnicme - kra e UE 
c zaaraniczne- kra'e ooza UE 

1.1. Obiaacie 
al kroiowe 
b zagraniczne - kra e UE 
c zearanlczne- kra"e ooza UE 

t .2. 8anv skarbowe 
a kra'owe 
b zaaraniczne - kra· e UE 
c zarnnlczne - kra e poza UE 

1.3.1me 
a kraowe 
b zagraniczne- kra e UE 
c zaaranłczne - kra e ooza UE 

2. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez 
organizacje międzynarodowe, którfch członkiem jest Rzeczpospolita 
Polska 

8 kraiałłe 

b zaaraniczne - kra e UE 
c zaon~niczne - kra e poza UE 

2.1. Obłiaacie 
a kra·owe 
b zacnnk:zne- kra'e UE 
c zaoraniezna - kra· e ooza UE 

22. Bonv skarbowe 
a kra'owe 
b zaaraniczne- kra·e UE 
c zaoraniezna - kra· e ooza UE 

2.3.1me 
a kra'owe 
b zaoraniezna- kra'e UE 
c zagraniczne- kra·e poza UE 

3. ObUgacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
tecvtorialnego tub związki 'ednostek samorządu terytorialnego 

a emitowane Of'ZeZ oodmiotv kratowe 
b emitowane orzez Dodmlotv zaoraniezna z kra'ów UE 
c emitowane przez podmłoty zagraniczne z kra'Ow poza UE 

4. lme dlume oaDierv wartościowe o stałe' sto ie dochodu 
a kraowe 
b zaoraniezna - kra' e UE 
C zaaraniczne- kra'e POZB UE 

4.1. Notowane na rynku regulowanym 
a emitowane orzez oodmlotv kra owe 
b emitOwane Dł'ZBZ oodmlotv zaaraniczne z kra 6w UE 
c emitowane orzez oodmiotv zaaranlczne z kra 6w paza UE 

4.2. Pozostałe 
a kra'owe 
b zaoraniezna - kra· e UE 
c zaaranlczne - kraie ooza UE 

. UdzJałv we wspólnych przedsiewlieciach 
a kra owe 
b zagraniczne - kra'e ue 
c zaaraniczne - kra e ooza UE 

Wartość bilansowa według za dałności lokat 
od 6 miesięcy od 1 roku 

powytej51at bez tenninu 
Razem 

do1 roku do & lat ~dalnoścl 
D E F G H 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XI. LOKA TY ZAKŁADóW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 
11.2. Zestawienie lokat wedlug zapadalności • grupa B aktywów 

Wyszczególnienie 
do 3 miesięcy 

od 3 miesięcy 
do 6 mlaalecv 

A B c 
l. P02YCikf zabe;zpleczone hipotecznie 

a udziełone DOdmiotom kraiowvm 
b udziełone podmiotom zagranicznym z kra"ów ue 
c udzielone DOdmiotom zaaranicznvm z kra"ów poza UE 

11. Pozostałe PG.tvcztd 
a udziełone DOdmlotom krajowym 
b udzielone DOdmiotom zacnnicznvm z kra iJw UE 
c udzielone podmiotom zagranicznym z kra ów poza ue 

t. Zabe:mieczone owarancłami inltvtucii linansowe 
a udzielone podmiotom krajowym 
b udzielone oodmlotom Zll<lf1llllczmm z krałów ue 
c udzielone podmiotom zagranicznym z kra'ów poza UE 

2. Potyczld pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 
>ycie 

a udziekme DOdmiotom kraiowvm 
b udzielone codmiotom zagranicznym z kra"ów UE 
C udzielone Dodmiotom zaaranicznvm Z kra"ów DOZ8 UE 

3.1nne 
a udzielone DOdmiotom kralowvm 
b udzielone DOdmkrtom zagranicznym z kra ·aw UE 
C udzielone oodmlotom zaaranicznvm Z kra"ów DOza UE 

IX. Lokatv terminowe w instytucjach kredytOWYCh 
a luBowe 
b zacnnłczne • kra· e UE 
c zaaraniczne • kraie oaza UE 

X. Pozosbtłe lokatv 
a luBowe 
b zagraniczne • kra e UE 
c zaaraniczne • kra· e ooza UE 

D. DePOZYiYu cedent6w 
a kra·owe 
b zagraniczne • kra e UE 
c za~niczne • kra·e ooza UE 

E. Razem 
a kraiowe 
b zaaraniczne • kra e UE 
c zanraniczne • kra e 1078 UE 

Wartołt bilansowa wedłUg za ~ Inotellokat 
od 6 miesięcy od 1 roku powytej51ot 

bez lennlnu 
Razem 

do 1 roku do 51ot ~lności 

D E F G H 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XI. LOKATY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEN ZE ZNACZĄCYM UOZIALEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACYJNEJ 
11.3. Wykaz nieruchomości 

Opis nieruchomości 
Cena 

nabycia 
Data nabycia l cel posiadania 

Wartołć 

godzlw11 
Wartołć 

bilansowa 
Numer księgi 

wleczystej 
Umorzenie 

Wartołć 

obcl,teń 

hipoteki na 
dzień 

bilansowy 

Słutebnołcl 

Data ostatniej 
oceny 

dokonanej 
przez bieglego 

Wartott stanowiąca 
pokrycie nozerw 

techniczno
ubezpieczeniowych z 

dzlalalnołcl 

bezpoł.-clnlej 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XI. LOKATY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEN ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 
11.4. Wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym 

Identyfikator 
Wyszczególnienie giełdowy Uczba akcji Cena nabycia 

(ISIN) 

A B c D 
Razem 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

• .. ,. 

Wartołć Wartołć %kapitału 

godziwa bilansowa podstawowego 

E F G 

Wartołć stanowiąca 
Wartołć stanowl~ca 

pokrycie rezerw pokrycie rezerw 
Klasyfikacja Kraj Waluta %głosów na techniczno- techniczno-

lokaty lokaty lokaty WZA ubezpieczeniowych z 
ubezpieczeniowych z 

dzlalalnołcl reasekuracji czynnej 

H l J K L M 

/ 

"• 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalneJdodatkowe roczne sporządzone na dzień .... roku 

XI. LOKATY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UCZlAŁEM DZIAtALNOŚCJ REASEKURACYJNEJ 

.. 

11.5. Wykaz udziałow, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałydl papierÓW wartościoWych o zmiemej kwocie dochodu 

Nazwa podmłotufemitenta Uczba 
akcjUudziaklw 

Wartołć 

nominalna l Cona nabycia l Wartołć 

bilansowa 

Wortołć •tomwlltca l Wynik Wartość otomw~~tca polerycle ......, -owy Wortołć kapitałów Rodzaj pow1ltzoń Kleoyflkacjo l %kapltaJu l %głos6wna lpokrycio-..w~ - podmlołuw 1-onychpodmlolul zpodmi-.v l lokaty 
podstawowego WZAIWZW ubezpMtCHI'Uowyc:h z ubezpieczeniowych z roku w roku poprzednim emiteniiMn 

dzlalalnołcl bezpołndniej ,.. .. k ... cji czynnej po....-

Kraj 
lokaty 

W.kda 
lokaty 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XI. LOKA TY ZAKŁADóW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 
11.6. Wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 

Wyszczególnienie Nazwa Rodzaj Liczba jednostek 
funduszu funduszu lub certyfikatów 

A 
Razem 

l. Fundusze zamknięte 
1. 
2. 
3. l l 

11. Fundusze otwarte 
1. 
2. 
3. 
III. Pozostałe fundusze 
1. 
2. 
3. - --- ------L___ 

'( 

\0 ,. 

Wartość jednostki 
Cena nabycia 

lub certyfikatu 

F 

l 

------

Wartość stanowl~ca 
Wartość stanowiąca 

pokrycie rezerw pokrycie rezerw 
Wartość techniczno- techniczno-

Klasyfikacja Kraj Waluta 
bilansowa ubezpieczeniowych z ubezpieczaniowych z 

lokaty lokaty lokaty 
działalności 

bezDOśrednlel 
reasekuracji czynnej 

G H l 

11 

11 

11 

11 
11 

l u 
n 
11 --·-- --- --- ---

/ 

,. 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozo~h osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalneJdodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XI. LOKA TY ZAAtAOOW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNO$CI REASEKURACY JNEJ 
11. 7. WykaZ instrumentów pochodnych 

l Wystawca Instrument Liczba Wyszczególnienie ISIN 
(kontrahent) bazowy Instrumentów 

A B c D E 
Razem 

I.Opeje 
1. 
2. 
3. 
11. Kontra~_ terminowe 
1 
2. 
3. 
111. Swapy walutowe 
1. 
2. 
3. 
IV. Swapy procentowe 
1 
2. 
3. 
V. Pozostała lnatrumenty pochodne 
1. 

----

Cena nabycia Wartołć bilansowa 

F G 

11,-

•• 

Nazwo lokaty, 
Warłoić bilansowa 

Wartołć Instrumentu Wartołt Instrumentu 
której 

lokaty stanowiącej 
stanowłąea pokrycie rezerw stanowiąca pokrycie rezet'W 

Klasyfikacja Kraj Waluta 
zabezpłeczenkt techniczno- techniczno-

stanowi 
przedmiot 

ubezpłeezenlowych z ubezpieczeniowych z lokaty lokaty lokaty 

Instrument zabezpłeczenla 
dzlałalnołcl bazpołrednlej reasekuracji czynnej 

H l J K L M N 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XI. LOKA TY ZAKŁADóW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 

11.8. Dlume papiery wartościowe l Inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 

Wyszczególnienie ISIN 

,. 

Nazwa 
emitenta 

.. 

Nazwa gwaranhll U~==k l Tennin wykupu l Cene nabycia l Wartołt godziwa 

W•rtołć stan~ca 

pokrycie rezerw 
techniczno

ubezpieczeniowych z 
reasekuracji czynnej 

•• 

(t 

Klasyfikacja 
lokaty 

Kraj 
lokaty 

Waluta 
lokaty 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XI. LOKATY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACYJNEJ 
11.9. Wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie 

Wartość instrumentu 
stanowiąca pokrycie 

Wartość 
Tennin spłaty 

Wartość 
rezerw techniczno-Nazwa potyczkobiorcy udzielonej bilansowa 

po;tyczki 
po;tyczki 

po;tyczki 
ubezpieczeniowych z 

działalności 

bezpośredniej 

A B c D E 
Razem 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

.. 

.. 

Wartość stanowiąca Wartość Innych 
pokrycie rezerw 

Przedmiot 
obcią:teń Kraj siedziby Waluta 

techniczno- ustanowionych 
ubezpieczeniowych z 

zabezpieczenia 
na przedmiocie 

potyczkobiorcy po;tyczki 

reasekuracji czynnej zabezpieczenia 

F G H i J 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XI. LOKATY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACYJNEJ 
11.1 O. Wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych 

Wyszczególnienie 
Wartość 

początkowa 

lokaty 

Wartość 

bilansowa 
lokaty 

Wartość instrumentu 
stanowiąca pokrycie 
rezerw techniczno

ubezpieczeniowych z 
działalności 

Wartość stanowiąca 

pokrycie rezerw 
techniczno

ubezpieczeniowych z 
reasekuracji czynnej 

' 

,, 

Kraj 
lokaty 

Waluta 
lokaty 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XII. INFORMACJA O POZYCJACH POZABILANSOWYCH 
12.1. Pozycje pozabilansowe 

Wyszczególnienie 
A 

l. Należności warunkowe 
1. Weksle akceptowane i indosowane 

a) w tym od jednostek podporz~kowanych 
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia 

a) w tym od jednostek podporządkowanych 
3. Należności umorzone, ale nie przedawnione 

a) w tym od jednostek podporządkowanych 
~- Pozostałe 

a) w tym od jednostek podporządkowanych 
11. Zobowiązania warunkowe 
1. Weksle akceptowane i indosowane 

al w tym wobec jednostek podporządkowanych 
2. Udzielone gwarancje i poręczenia 

a) w tym wobec jednostek podporządkowanych 
3. Udzielone gwarancje objęcia emisji akcji spółek 

a) w tym wobec jednostek podporządkowanych 
4. Roszczenia sporne, nie uznane przez zakład ubezpieczeń, a 
skierowane przez wierzycieli na drogę postępowania sądowego 

a) w tym wobec jednostek podporządkowanych 
5. Zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub przychodach 

a) w tym wobec jednostek podporządkowanych 
5.1 w tym zobowiązania zabezpieczone na aktywach 
stanowiących pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 

a) w tym wobec jednostek podporządkowanych 
6. Aktywa zakładu ubezpieczeń z zobowiązaniem odsprzedaży 

a) w tym wobec jednostek podporządkowanych 
6.1. akcje, udziały 
6.2. dłużne papiery wartościowe 
6.3. pozostałe aktywa 

~- Pozostałe 
a) w tym wobec jednostek podporządkowanych 

III. Zabezpieczenia 
1. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione 
na rzecz zakładu ubezpieczeń 
a~ w tym od lednostek podporzl:ldkowanych 

2. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład 
ubezpieczeń na rzecz cedentów 

a) w tym na rzecz jednostek podporządkowanych 
3. Zabezpieczenia ustanowione na aktywach 
zakładu ubezpieczeń 

a) w tym na rzecz jednostek podporządkowanych 
3.1 . W tym zabezpieczenia ustanowione na aktywach 
stanowiących pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 

a) w tym na rzecz jednostek podporządkowanych 
IV. Obce składniki akt}t111r_ów nie ujlzte w aktywach 

a}_ w tym jednostek podporządkowanych 
1 . Dzierżawa 
2. Zastaw 
3. Pozostałe 
V. Pozostałe pozycje pozabilansowe 

a) w tvm jednostek oodoorzadkowanvch 

Początek okresu 

B 
Koniec okresu 

c 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

Xłlł. INFORMACJA O SKŁADCE, ODSZKODOWANIACH l ŚWIADCZENIACH 
13.1. Składka, od&zl<.odowanla i świadczenia działu 11 w ubezpteczeniach obo~kowych i ubezpieczeniu Zielona Karta 

Skiodka przypisona Wyszczeg61nienie Liczba polis 
brutto 

A B c 
1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem 

ch ooiazd6w 
a roczne umowv ubeznieczenia 
b krótkoterminowe umowv ubezDłec.zenla 

w tvm: ubezoieczenla oraniezna 
2. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład 
~D<XIarstwa rolneoo od oonla llnnvch zdarzeń losowvch 

3. Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania 
ospodarstwa rolneao 

-4. Ubezpieczenia OC określone przez przepisy innych 
ustaw lub określone przez ratyfikowane przez 
Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, 
nakładające na określone podmioty obowiązek zawarcia 
umowy ubezpieczenia 

a) ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących 
doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego 

b) ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego 
zamówlenie na śwladczenia zdrowotne za szkody 
wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń 

c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
edwokatów 
d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
notariuszy 
:~!""zenie od odpowiedzialności cywilnej radców 

f) ubezpieczenie OC rzeczników patentowych za 
szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w 
sprawach 'lt'łasności przemysłowej 

g) ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych l 
reasekuracyjnych z tyłulu prowadzenia działalności 
brokerskiej 

h) ubezpieczenie OC organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych z tytułu prowadzenła 
działalności 

i) ubezpieczanta OC podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych z tytułu wykonywania 
zawodu 

j) ubezpieczenie OC właściciela statku lub armatora za 
szkody spowodowane zanieczyszczeniem morza 
olejami 

k) ubezpieczenie OC utytkowników statków 
powietrznych, przewo.tników lotniczych i innych 
przedsiębiorców prowadzących działalnośt lotniczą 

l) ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych 
za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, 
na które wstęp jest odpłatny 

:~~=::::~:~:~:~~h oraz ich 

=~czenie OC rzeczoznawcy majątkowego z 
onvwania zawodu 

o) ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie 
nieruchomościami z Muru WYkonvwanle zawodu 
p) ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości z lytulu 
~onvwania zawodu 

r) ubezpieczenie OC agentów ubezpieczantowych 
działających na rzecz więcej nit jednego zakładu 
ubezpieczeń 

s) ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność gospodarczą w zakresie usług 
detektywistycznych za szkody wyrządzone podczas 
wykonywania czynności detektywa 

t) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
architektów oraz lntynierów budownictwa 
u) ubezpieczenie od odpov.;edzialności cywilnej 
badacza i sponsora 
v) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osoby 
eksoloatuiacel urzadzenia jądrowe 
X) ubezpieczenie od odpowłedzlalności cywilnej 
Óodmlotu śwladczoc8!lo usluoi certyfikacyjne 

y) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności 
usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych 

z) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
dysponenta jednostki w rozumieniu ustawy o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym 

aa) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą 
określoną w ustawie Prawo Łowieckie 

ab) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osoby 
powołanej do wykonywanła czynności syndyka, 
nadzorcy sądowego albo zarządcy 

ac) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
świadczeniadawcy udzielającego świadczenia opiekł 
zdrowotnej 
ad\ oozostałe ubezoieczenia obowiazkowe 

S. Razem 
6. Ubez leczenie Zielona Karta 

Zmillna stanu 
Zmillna stanu Uczba szk6d Liczba szkód 

Odszkodowania rezerwy na 
rezerwy składki 

zgłoszonych zlikwidowanych 
i świadczenia niewypłacone 

brutto wyplocone brutto odszkodowania l 

D E F G H 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XIII. INFORMACJA O SKŁADCE, ODSZKODOWANIACH l ŚWIADCZENIACH 
13.2. Odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach działu 11 według roku zajścia szkody 

Suma 
Wyszczególniania Liczba szkód 

A -B 

i . ., brutto 

lbaz zwrotów. •i 

al noołi 

b) koszty likwidacji szkód 
1. w tvm:-szkodv oonownie otWarte brutto 

al liai 
ocii szkód b) koszty likwid< 

c) w tym: koszt likwidacjisZkÓdbeZ wypłaty 

t· Udział lWI 

a) li 
b)koszty likwidacji szkód 

!:..snym 
,j wypłacone na udziale 

al li 
b) koszty likwidacji szkód 

11. Zwroty, regresy i odzyski uwzghpdniona w -pozycji 
wypłacone brutto 

'rachunku 
1 . Zwrotv. reg resv i odzyski 

a) na-udziale 

b) na~ 
2. Zwroty, regresy i odzyski należne 

a) na udziale 
b) na udziale YłiSsilym 

1111. Razarwy ~:rutto•YI"•"u"'' t i 

1 . Rezer\Yy na szkody ' i oszacowane bez 
uwzględnienia rezerw na koszty likwidacji szkód 
na koniec roku 

a) udział 
b) na UdziaTeWiaSrlvii1 

2. Reze~ na szkody .,... ' i nie oszacowane bez 
uwzględmema rezerw na koszty likwidacji szkód na 
koniec roku 

a) udział 
b) na udzialeWiaSriYiil 

~~~::;n~es~~o!~::~~ koszty likwid~~~~~~~d. 
na koniec roku 

a) udZiał 1 

b) na udziale własnym 

4.-Reze~ ~oszty likwidacji szkód 
na koniec roku 

a)l.idilał 
b) na udziale własnym 

5. Rezerwy nahk~~~~~~ad=~~i:~k!~~aszłych 
a) udział 1 

b)naudzia~ 
IJV. Suma ·~ i brutto oraz 
Irazerw brutto na koniec roku 
IV· Suma rezerw brutto na koniec poprzedniago roku 

VI. •M7ANI 

Rok 

Wartość Liczba szkód -Wartość 

c E F 
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XIII. INFORMACJA O SKŁADCE, ODSZKODOWANIACH l $WIADCZENIACH 

13.3. Odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach działu 11 według roku zgłoszenia szkody 

Wyszczególnienie 

A 

lbez zwrotów, 
1 

i !l • brutto 

c) _w tym: koszt flkwidacji szkód bez wypiaty 

J" Udział IW 

~ 'li_ 
~likwidacji szkód 

3. , i ""'a"~~• na wypiacone na udziale 
własnym 

III· ~w_ro~, reg.~sy i ~dzyski oiJI wypłacone b~:ozycjl 
.ra.,hunko 

.D~ 
~regresy 

_&n~_l!cj~e 
_b) na udziale~ 

1111. Rezerwy~ 

1. Rezerwy na szkody':":"' '.i o~zacowane bez 
uwzględnienia rezerw na koszty likwidacJI szkód 
na koniec roku 

'"' __ a) udział 

~~al~ 
2. Rezerwy na szkody ~~~~~~ne_ i n~e oszacowane bez 
uwzględnienia rezerw na koszty likwidaCJI szkód na 
koniec roku 

~udziai 

_EL na udziale~ 

3. Rezerwy na szkody zaszłe ~ l'kwid ' (IBNRkó1d 
bez uwzględnienia rezerw na koszty 1 acJI sz , 
na koniec roku 

~udział 

b) na udziale ~nym 

4. Rezerwy na
1 
~o~zty likWidacJi szk~ koniec roku 

_&u(jziai 
_t>} na udziale~ 

~udziai 

__11 na__llCiziale~ 

IlV· Suma . ,_ __ ,~~ ~--•··· 
~brutto_.!l!.!~!:!!!!!!!<_!l'!\_'!.. 

brutto oraz 

V. Suma rezerw brutto na koniec poprzedniego roku 

I!'!IUIW 

~u ma 
Liczba szkód 

B 
Liczba _!Zkód 

c 
~artość 

.. 
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XIII. INFORMACJA O SKŁADCE, ODSZKODOWANIACH l ŚWIADCZENIACH 
13.4. świadczenia rentowe w ubezpieczeniach działu 11 według roku zajścia szkody 

Suma 
Wyszczególnienie Ucibaszkód 

A B 

i . ., brutto 

lbez zwrotów, •i 
a) 
b)koszty likwid_!cji szkód 

1. w tvm: szkodyp onownie otwarte brutto 
a) 1iai 

1cii szkód b) koszty ""iikWid! 
c) w tym: koszt likwidacji szkód beZ wypłaty 

2. Udział lWI 

i 
a) li 
b) koszty likwidacji_ szkód 

!4asnym 
l i ~mau~~•na wypłacone na udziale 

a) li 
b) koszty likwid~cji_ szkód 

11. Zwroty, regres! i odzyski w pozycji 
wypłacone brutto 

• rachunku 
1. Zwroty, regresy i odzyski vuLY"'""'' 

a) na Udzl8ie 
b) na udzialeWłasnym 

2.-ZWrot~i odzyski należne 
a) na udziale 
b) na udzialeWłasnym 

III. Rezerwy ~=,;:~0•1.,..wm• 
...... 

1• Reze~ 7""'n~ i oszacowane bez 
uwzględnienia rezerw na koszty likwidacji szkód 
na koniec roku 

a) udział~ 
b) na udziale własnym 

2: Re:i:e~~ '~~':'"'u"" i nie oszacowane bez 
uwzględmema rezerw na koszty likwidacji szkód na 
koniec roku 

a) udział 
b)na-udziale własnym 

3. Rezerwy na szkody zaszłe niezgłoszone (IBNR) 
bez uwzględnienia rezerw na koszty likwidacji szkód, 
na koniec roku 

a) udział• AO<UUO<I 

b)-na udzialewiaSnym 

4. Rezerwy na~ ~~~~Y likwidacji szkód zgłoszonych 
r'-'" na koniec roku 

a) udział 
b) na udziale własnym 

5: Rezerwy nahk~~~~~dacji szkód zaszłych 
, na koniec roku 

a) udział 1 

b) na udziale własnym 

IlV. Su~:rutto 1 konie~ 1 
g •u 

., lbriittO oraz 
!rezerw • na roku 
IV· Suma rezerw bruttO ' koniec poprzeaniego roku 

VI. ' ... , ...... 

Rok 

Wartość liczba szkód Wartość 

c E F 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XIII. INFORMACJA O SKŁADCE, ODSZKODOWANIACH l ŚWIADCZENIACH 
13.5. Odszkodowania i świadczenia w reasekuracji ubezpieczeń działu 11 według lat 
underwritingowych 

Wyszczególnienie Suma 
Wartość 

A c 
l. Odszkodowania i świadczenia wvpłacone brutto 

1. Udział retrocesjonariusza w odszkodowaniach 
i świadczeniach wypłaconych 
2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale 
własnym 

11. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i 
świadczenia brutto 

1. Rezerwy na szkody zgłoszone i oszacowane na 
koniec roku 

a) udział retrocesjonariusza 
b) na udziale własnvm 

2. Rezerwy na szkody zgłoszone i nieoszacowane na 
koniec roku 

a) udział retrocesjonariusza 
b) na udziale własnym 

3. Rezerwy na szkody zaszłe niezgłoszone (IBNR) na 
koniec roku 

a) udział retrocesjonariusza 
b) na udziale własnvm 

111. Suma odszkodowań i świadczeń brutto oraz 
rezerw brutto na koniec roku 
IV. Suma rezerw brutto na koniec poprzedniego roku 
sorawozdawczego 
w. Przeszacowanie/niedoszacowanie rezerw 

Rok .... 
Wartość 

c 



• 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XIII. INFORMACJA O SKŁADCE, ODSZKODOWANIACH l ŚWIADCZENIACH 
13.6. Kanały dystrybucji pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych 

Wyszczególnienie 

4. agenci ubezpieczeniowi pośredniczący przy 
zawieraniu umów ubezpieczenia, które pozostają 
w bezpośrednim związku z ich podstawową 
działalnością i nie wymagają od nich 
szczegółowej wiedzy w zakresie ubezpieczeń, 
oraz gdy czas trwania umowy ubezpieczenia nie 
przekracza 12 mi•~"'-i•<>r-v 

Wartość składki 

przypisanej brutto 

pośredniczących w 
zawieraniu umów 

ubezpieczenia lub umów 

i 
l 
! 

- - --- --- ---- - --- -----~ 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ l REASEKURACYJNEJ 
14.1. Informacja dotycząca kosztów działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, kosztów likwidacji szkód i windykacji 
regresów, kosztów poniesionych w celu uzyskania dotacji oraz kosztów działalności lokacyjnej 

. Wyszc~ególnlenle Okres poprzedni Okres bieżący 
A B c l. Kos~admlnlstramne 

1. z~cie materiałów i en~i 

2. koszty reklamy z wyłączeniem kosztów reklamy związanych z 
produktem ubezpieczeniowym 
3. ko~ usillg ()il<:}'c/1 
4~~rodzenia wraz z narzutami 
5. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych z wyłączeniem amortyzacji nieruchomości 
przeznaczonych na cele inwestycyjne 

6. koszty utrzymania biur i nieruchomości wykorzystywanych na 
własne potrzeby 

7. koszty pocztowe i telekomunikll9'jne 
6. kos~_j)Odi'Qży_ s~ch 
9. inne ko~ adminis~ne 

11. Kosztv akwizycJI 
~w tym zmiana stanu ~a~ kosztów akwizy9! 

1. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia zaliczane 
do kosztów ~i 
2. prowizje 

2.1. z działalności bezpośredniej 
a) brokerzy 
b) agenci 

2.2. z reasekuracji czynnej_ 
3. koszty rekla1J1Y. zwi~ne z produktem ube~iecze~m 
4. koszty druków polis 

5. koszt}' e~ i oceny ryzyka 
6. pozostale kos~akwizycji 

III. Pozostałe kos~ techniczne 
1. wpłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 

2. wpłaty na rzecz Rzecznika Ubezpieczonych 
3. składka na koszty nadzoru ubezpieczeniowego 
4. wpłaty na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń 

5. od__E!~ na fundusz_EewenGYi!!Y_ 
6,\VI)łaty na rzecz Komendanta Glówn~o S~ Pożarne· 
7. inne koszty techniczne 

IV. Koszty likwidacji szkód l windykacji regresów ujmowane w 
!odszkodowaniach wypłaconych 

1. koszty zewnętrzne 
a) usługi obce świadczone przez likwidatorów 
i rzeczoznawców szkód 
b) usługi obce - koszty sądowe i obsługa prawna związana 
z likwidacją szkód 

c;)_ usi\Jgi obce -~ostałe 
<n.inneko~ 

2. koszty wewnętrzne 
~wyr_ ~odzenia rzeczo~nawców i. likwidatorów szkód 
lll inne wynagrodzenia związane z likwidacją szkód 
c) materiały 
d) inne koszty 

i"· Koszty poniesione w celu uzyskania dotacji ujmowane w 
odszkodowanlach~aconych 

VI. Koszty działalności lokacyjnej_ 
1 . koszty zewnętrzne 

a) koszty utrzymania nieruchomości przeznaczonych na cele 
inwestycyjne 
b) koszty z~dzania lokatami 
c) prowizje bankowe 
d) prowizje biur maklerskich 
e) pozostale koszty 

2. koszty wewnętrzne 
a) koszty utrzymania nieruchomości przeznaczonych na cele 
inwestycyjne 
b) amortyzacja nieruchomości przeznaczonych na cele 
inwestycyjne 
c) koszty zarządzania lokatami 
d) prowizje bankowe 
e) prowizje biur maklerskich 
f) pozostale koszty 

•. 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ l REASEKURACY JNEJ 

14.2. Działalność prewencyjna prowadzona przez zakład ubezpieczeń 

---- -- ---- ---- -- -- --- --- --- ---

Wyszczególnienie Wydatki l odpisy 
A B 

l. Wydatki na działalność prewencyjną 
1. Prewencja wypadkowa 
2. Prewencja zdrowotna 
3. Prewencja rolna 
4. Prewencja ogniowa 
5. Działalność prewencyjna w zakresie zapobiegania klęskom 
żywiołowym 

6. Inne kierunki działalności prewencyjnej 
11. Łączne wydatki z funduszu prewencyjnego 
III. Wartość odpisu na fundusz prewencyjny w roku l 

!sprawozdawczym 
lfV.l(osztY prowcKizema działalności prewencyjnej, jezell 
!zakład ubezpieczeń nie tworzy funduszu prewencyjnego 

~ 

• 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XV. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 
15 .1. Powiązania kapitałowe zakładu ubezpieczeń 

Nazwa jednostki Typ jednostki 

A B 
l. Jednostki dominujące nad zakładem ubezpieczeń 
1. l 
2. 
3. 

11. Jednostki zale:l:ne od zakładu ubezpieczeń 
1. 
2. l 
3. 

111. Jednostki współzale:l:ne od zakładu ubezpieczeń 

1. l 
2. l 
3. 
IV. Jednostki stowarzyszone z zakładem ubezpieczeń 
1. 
2. 
3. l 

Przedmiot 
przedsięwzięcia 

c 

l l 
l 
l l 

l l 
l l 
l l 

l l 
l l 
l l 

l l 
l l 
l l 

Udział jednostki powiązanej w: Udział zakładu ubezpieczeń w: 
kapitale 

głOsach na WZA 
kapitale 

głOsach na WZA 
podstawowym 

(WZU) zakładu podstawowym 
(WZU) jednostki 

zakładu 
ubezpieczeń 

jednostki 
powiązanej 

ubezpieczeń DOwlazane· 
D E F G 

l l l 
l l l l 
l l l l 

l l l l 
l l 
l l 

l l l l 
l l l 
l l l 

l l l l 
l l l 
l l l 

Kraj Wartość Wynik 
Siedziba 

pochodzenia/ kapitału finansowy 
jednostki 

ulokowania własnego poprzedniego 
powiązanej 

kapitału jednostki roku 
DOWiazanej obrotoweoo 

H l J K 

l l l 11 
l l l 11 

l l 11 

l l l 11 
l T l 11 
l l l 11 

l l l u 
l r l 11 
l l l 11 

l l l 11 
l l l 11 
l l l Jl 

~ 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XVII. INFORMACJA NA TEMAT REASEKURACJI BIERNEJ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

17.1. Wykaz maksymalnych możliwych szkód 

Przedmiot/podmiot 
Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczający 

ubezpieczenia 

A B c 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Suma ubezpieczenia Maksymalna możliwa szkoda 
na udziale na udziale brutto 
własnym 

brutto 
własnym 

D E F G 

i 

IJł 

·l 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XVII. INFORMACJA NA TEMAT REASEKURACJI BIERNEJ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 
17.2. Wykaz reasekuratorów 

-- -

Kraj siedziby 
Rodzaj powiązar\ 

Pelna nazwa reasekuratora zzakładem 
reasekuratora 

ubezpleczer\ 

A B c 
Razem 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

-

Ocena ratingowa Data uzyskanta Nazwaflnny 
reasekuratora oceny ratingowej ratingowej 

D E F 

... ... 

• 

Udział reasekuratorów w: Naletnoścl od reasekuratorów 

rezerwach techniczno-
ubeznleczenlowvch brutto wartość stanowiąca 

Zobowiązania l 
wobec 

składce przypisanej wartość stanowiąca 
wartość bilansowa 

pokrycie rezerw 
reasekuratorów 

brutto wartość pokrycie rezerw technlczno-ubezple-
bilansowa techniczno- czenlowych 

ubezpieczeniowych 

G H l J K L 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XVII. INFORMACJA NA TEMAT REASEKURACJI BIERNEJ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 
17.3. Wykaz reasekuratorOw (zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalnaści reasekuracyjnej) 

Kraj siedziby 
Rodzaj powląza~ 

Ocena ratingowa 
Pełna nazwa reasekuratora zzakładem 

reasekuratora reasekuratora 
ubezpieczeń 

A B c D 
Razem 

1. 

2. 
3 
4. 

s 

Data uzyskania Nazwafirmy 
oceny ratingowej ratingowej składce 

przypisanej brutto 

E F G 

Udział r .. aekuratorów w: Naletnołct od reasekuratorów 

rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych brutto 
wartGit stanowiąca 

wartołt stanowiąca pokrycie rezerw 
wartołt słanowlo1JC8 

Zobowłązanla wobec 
wartołt ata~ca pokrycie rezerw 

pokrycie rezerw technlczflO.o reasekuratorów 
pokrycie ł8Z8fW wartołt bila~ techniczno-

wartołt tac:hnlczno- ubezpłeczenlowych z 
bilansowa ubezpieczeniowych z 

techniczno-
ubezpieczeń 

ubezpłeczenlowych z 
ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej 

Ubezpłeczeń 
reasekur.c:jl czynnej 

bezpośrednich 

H l J K L M N 

• 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XVII. INFORMACJA NA TEMAT REASEKURACJI BIERNEJ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 
17.4. Reasekuracja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych 

Reasekuratorzy według przynależności 
ubezpieczeniowych grup kapitałowych 

Kraj 
przypisanej brutto z ubezpieczeń 

nich 

"' 

• 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XVIII. MARGINES WYPŁACALNOŚCI 
18.1. Margines wypłacalności dla ubezpieczeń działu 11 

Wyszczególnienie 
A 

l. Kwota składki G kwota wieksza z pozycji la-lb+S0%"1c 1 ld-le+S0%"10l 
a) Składka przypisana w okresie ostatnich 12 miesięcy z ubezpieczeń bezpośrednich 
i reasekuracji czynnej, z uwzgłędnieniem storn, niepomniejszona o udział 
reasekuratorów l retrocesJonariuszv 
b Podatek zawartY w skladce z pozycji la 
c) Skladka z grup ubezpieczeń 11, 12 i 13 uwzględniona 
w pozycji la po potrąceniu zawariego w niej podatku 

d) Składka przypisana w okresie ostatnich 12 miesięcy pomntejszona o zmianę stanu 
rezerwy składek, z ubezpieczeń bezpośrednich l reasekuracji czynnej, z 
uwzględnteniem słom, niepomniejszona o udział reasekuratorów i retrocesjonariuszy 

e Podatek zawartv w składce z oozvc li d 
n Składka z grup ubezpieczeń li, 12 l 13 uwzględniona 
w oozvcli Id oo Potraceniu zawarteao w niel oOdStku 

2. Równowartość kwoty w złotych T l wg kursu średniego walut obcych NBP wg tabełi 
kursów nr l katdeao roku sprawozdawczego CP1l 
3. Kwota składki z Mułu ubezpieczeń chorobv 

a do WYSokości Pl 
b kości Pl 

. Kwota składki z Mułu oozostalych ubezpieczeń 
a do WYSOkości Pl 
b l powytej wysokości P1 

5. Wspólczynnik reasekuracyjny w% (H) • 5b/5a nie mniei nit 50% 
a) Odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone w okresie ostatnich 36 miesięcy, 
powiększone o koszty likwidacji szkód i windykacji regresów oraz koszty poniesione 
w celu uzyskania dotacji, po potrąceniu wszelkich zwrotów, regresów, odzysków 1 
dotacji, wraz ze zmianą stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania l świadczenia 
brutto w tym okresie 

b) Odszkodowania l świadczenia na udziale własnym wypłacone w okresie ostatnich 
36 miesięcy, powiększone o koszty likwidacji szkód l windykacji regresów oraz koszty 
poniesione w cetu uzyskania dotacji, po potrąceniu wszelkich zwrotów, regresów, 
odzysków l dotacji, wraz ze zmianą rezerw na niewypiecone od&z:kodowania l 
świadczenia na udziale własnym w tym okresie 

6. Morginos wypłacalności obliczony na bule aktadek 
lcc3a"6%+3b"IS%itrzv+4a"IB%+4b"l6%l"5l 
7. Olugość okresu porównawczego 361ub 84 ostatnie miesiące 

a) Składka przypisana w okresie ostatnich 12 miesięcy z ubezpieczeń bezpośrednich 
i reasekuracji czynnej, niepomniejszona o udział reasekuratorów i retrocesjonariuszy 

b) Składka przypisana w okresie ostatnich 12 miesięcy z ubezpieczeń ryzyk burzy, 
gradu, mrozu lub kredytu, niepomniejszona o udział reasekuratorów l 
retrocesJonariuszy 
c Wskatnlk udzialu ubezpieczeń MVk burzv. aradu, mrozu lub kredvtu b/7a 

B. Przeciętna roczna kwota odszkodowań i świadczeń (J) 
((Ba- Bb + Be- 8d + I/2"C8e- Bf + Ba - Bhllm"dwanaścle 
a) Odszkodowania l świadczenia wypłacone z ubezpieczeń bezpośrednich i 
reasekuracji czynnej w okresie porównawczym, powiększone o koszty likwidacji 
szkód i windykacji regresów oraz koszty poniesione w celu uzyskania dotacji, 
niepomniejszone o udział reasekuratorów l retrocesjonariuszy 

b) Zwroty, regresy, wszelkie odzyski l dotacje uzyskane w okresie porównawczym 

c) Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia według stanu na ostatni 
dzień okresu porównawczego, niepomniejszone o udział reasekuratorów l 
retroces"onariuszy 
d) Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia według stanu na pierwszy 
dzień okresu porównawczego, niepomniejszone o udział reasekuratorów i 
retrocesjonariuszy 
e) Odszkodowania i świadczenia wyplacone z grup ubezpieczeń 11, 12 i 13 
uwzględnione w pozycji Ba 
n Zwroty, regresy, wszelkie odzyski i dotacje uzyskane z grup ubezpieczeń li, 12 i 
13 uwzględnione w pozvci Bb 
g) Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z grup ubezpieczeń 11. 
12 1 13 UWZ!IIednione w oozvcl Be 
h) Rezerwy na niewypłacone odszkodowania l świadczenia z grup ubezpieczeń 11, 
12 113 ~nlone w pozvcii 8d 

9. Równowartość w złotych kwoty T2 wg kursu średniego walut obcych NBP wg tabeli 
kursów nr 1 katdego roku sprawozdawczego (P2) 
10. Przeciętna roczna kwota odszkodowań l świadczeń 
z tvtułu ubezpieczeń choroby 

a do wysokości P2 
b 1 POWYtei WYSOkości P2 

11. Przeciętna roczna kwota odszkodowań i świadczeń 
z Mułu pozostałvch ubezpieczeń 

a do wysokości P2 
b l powytej WYSOkości P2 

12. Morginos wypłacalności obliczony na bazie przeciętnej rocznej kwoty 
odszkodowań l świadczeń ((l Oa"26%nrzv+l Ob"23%nrzv+ 11a•26%+ li b"23% •s 
13. Morginas wypłacalności na bazie składek l przeciętnej rocznej kwoty 
odszkodowań l łwlodczeń (kwota wieksza z oozvcli 6 l 12) 
14. Margines wypłacalności na analogiczny dzień ooorzadnieao roku 
15. Współczvnnik korvauiacy 15a/15b, nie wieCel nit l 

a) Rezery,y na niewypłacone odszkodowania l świadczenia na udziale własnym 
według stanu na dzień sprawozdawczy 

b) Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 
według stanu na dzień następny po analogicznym dniu poprzedniego roku 

16. Margines wypłacalnośclskorvaowanv 114 .. 15 
l dla działu li Ckwota · · 

Okres poprzedni Okres bletący 
B c 

.. 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XIX. DEKLARACJA WYPŁACALNOŚCI 
19.1. Wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w dziale 11 

Wyszczególnienie 
A 

1. Aktvwa zakladu ubezpieczeń 
2. Aktvwa przeznaczone na pokrycie wszelkich przewidywanych zobowiązań 

al zobowiązań podporządkowanych 
b) rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
c) rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko 
lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 
dl pazostałych rezerw 
e l zobowiązań z tytułu depozvtów reasekuratorów 
fl pazostałych zobowiązań i funduszy specjalnych 
o l rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów .. h) wszelkich innych zobowiązań zakladu ubezpieczeń, nieuwzględnionych w 
wierszach a - g 

3. Wartości niematerialne i prawne 
4. Akcje i inne aktywa podlegające odliczeniu zgodnie z art. 148 ust. 2, 2a, 2b 
ustawv z uwzolednieniem art. 148 ust. 2c, 2d ustawy 

a) Akcje i inne aktywa finansujące kapHały własne zakladów ubezpieczeń i 
zakladów reasekuracji należących do tej samej ubezpieczeniowej grupy 
kapHalowej zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy 

b) Akcje lub udziały finansujące kapHafy własne innych zakladów ubezpieczeń, 
zakladów reasekuracji, instytucji kredytowych i instytucji finansowych w 
rozumieniu prawa bankowego oraz firm inwestycyjnych wchodzącychwsklad 
konglomeratu finansowego zgodnie z art. 148 ust. 2a ustawy (o ile nie zostały 
ujęte w pozycji 4 a) 

c) Posiadane przez zaklad ubezpieczeń w odniesieniu do innych zakladów 
ubezpieczeń, zakladów reasekuracji, instytucji kredytowych i instytucji 
finansowych w rozumieniu prawa bankowego oraz firm inwestycyjnych, zgodnie 
z art. 148 ust. 2b ustawy 

i) udzielone przez zaklad ubezpieczeń pożyczki podporządkowane 
sPelniaiace warunki określone wart. 148 ust. 4 pkt 2 ustawy 

ii) skumulowane niezapłacone dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych 

d) Suma kwot, co do których organ nadzoru wyraził zgodę na odstąpienie od 
stosowania odliczeń na podstawie art. 148 ust. 2c ustawy 
e) Suma kwot, co do których organ nadzoru wyraził zgodę na odstąpienie od 
stosowania odliczeń na podstawie art. 148 ust. 2d ustawy (o ile nie zostały ujęte 
w pozycji 4 d) 

5. Wpływ uczestnictwa krajowego zakladu ubezpieczeń w ubezpieczeniowej 
lgrupie kapHalowej na wartość środków własnych tego zakladu ubezpieczeń 
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

7. W przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, wartość zobowiązań wobec 
członków towarzystwa, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych wart. 
148 ust. 3 pkt 2 ustawy 

8. Suma kwot określonych w decyzjach organu nadzoru wydanych na podstawie 
art. 148 ust. 4 pkt 1 ustawy, wyrażających zgodę na zaliczenie do środków 
iwłasnych 
9. Suma kwot określonych w decyzjach organu nadzoru wydanych na podstawie 
art. 148 ust. 4 pkt 2 ustawy, wyrażających zgodę na zaliczenie do środków 
iwłasnych 
10. Suma kwot określonych w decyzjach organu nadzoru wydanych na podstawie 
art. 148 ust. 4 pkt 3 ustawy, wyrażających zgodę na zaliczenie do środków 
Własnych 

11. Suma kwot określonych w decyzjach organu nadzoru wydanych na podstawie 
art. 148 ust. 5 ustawy, wyrażających zgodę na zaliczenie do środków własnych 

12. Wartość kaucji, o której mowa wart. 113 ustawy 
13. Wielkości środków własnych 
14. Wielkość środków wlasnych na pokrycie kapHału gwarancyjnego zgodnie z art. 
148a ustawy 

a) Suma wartości elementów wynikających z art. 148 ust. 3 pkt 1-6 i ust. 4 pkt 1 
i 2 ustawy z uwzględnieniem elementów wskazanych w art. 148 ust. 1 pkt 2-4 i 
ust. 2a, 2b ustawy 

15. Maminas wvDłacalności 
16. Minimalna wysokość kapHału gwarancyjnego 
17. 1/3 kwoty marginesu wypłacalności 

18. Nadwyżka/niedobór środków własnych na pokrycie marginesu 
lwvDiacalności 
19. KapHal gwarancyjny 

20. Nadwyżka/niedobór środków własnych na pokrycie kapitału 
lawarancvineao 

a Różnica miedzv kwota wvkazana w POZ. 14a a kaottałem awarancvinvm 

Okres poprzedni Okres bie~y. 

B c 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych 1 majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ... roku 

XX. WYKAZ AKriWĆW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH 
20.1. AldyM •tanowiltc• pokrycie rezerw t.chniczno..Ybezpieczeniowych 

A 

Rez lechnlczno • ubeZ. enlowe 
B. razem 

1. ~ wart!:*:iowe emitowane, ~ k.b gwarantowane przez Skwb 
Państwa oraz organizacje~. których członkiem jest RMCzpo.polita ..... 
!...~.!~-=jednostłdsamoflltduteryii:Ninegokb 
3. inne ~o at8łelaloDie dochodu 

3.1 inne clutne wartołeiowe o ataleł ałlorlie dochodu 
3.1.1 zczonedo obrolu 

3.1.2nie 
3.2 

.-.. .. = .... 
do -wartoiciowe o • . • dochodu 

4. akc" 
4.1 do obrotu 

4.1.1 notowane na rvnku ~vm 
4.1.2 ,... 

4.2nie -do -5 
6. jednostki ue~ klb certyfiuty i1weatycyjne 
w fl.nklaach inv.leatvcvi~h 

6.1 iedrll»tki uczesnctwa 
6.2 certvfibtv irlwMtvcvine fundwzv ir"!wMtvcvin't'Ch 

6.2.1 dokonl.iillee-lokałY wwt.cznie w nieruchornołci 
6.2.2 DOZOSilile 

~~~~hodntoila~~:u~z~yrTi 
7.1. zonedo obrotu 

7.1.1 notowane na 

7.1.2 oetałe 

7.2.nie 
8.1ia z..t.wne 

8.1. daDuszczone do publicznego obrotu 

8. 1.1 notowane na rynku reaulowanvm 
8.1.2 DOZOStałe 

8.2. nie doouuezone do PUbliczneao obrotu 
9. inne w.rto6cio'ft o . • dochodu 

9.1 inne dutM !:~~der~ w.rto6ciowe o zmiennej a\Opie dochodu 
9.1.1--=on.do...-..-ob<olu 

anomwanenarvnlru~vm .,.,.,.. .... 
9.1.2 nie doDuazczone do I)Ubicznego obrotu 

9.2 warto6elotow o zmienne"• •tocte dochodu 
10. DOtvczki 

10.1 
10.2 mbemiaczone Drze% inatvtucie finllnaowt 
10.3 DOtvcziÓ I:XXf zasmw praw wvnlk8łacvch z umów ubezpilezenia..,. 

10.4 Inne DOtYczlei 

11. nieruchomoki: =-~~ nieruchomo6ci IW ich c .. 

12. bani«Mte 
13. naletncl6cl od cedentów 

13.1 ~ . finlnaowt; 

13.2 talt; 

~ :::1: :.w::.:: organu rwdzoru, 

11. Raz.m łobtv 
16. naltb'lołci od rMHkurator6w 

16.1 od reeaekuratDrów z POZYtYwna OOinill orawKJ n.dzofu 
16.2ocm.IIH 

16.2.1 zabezDieczone ~-'bo przez inatyWcie firw1aowe 
16.2.2 DOZOStałe 

17. naieblołci od ubezpiecZIIj~ych ~Z zawartych \.mÓW ubezpieczenia Z 

~~·w przypadku których od dnia ich wymagalnoki upłyntlo 

17.1 zone · zniulboDrZUinltvtucie~ 

17.2 tałe 

18. nalemo6ci od po6.rednik6w ubezpieczeniowych wynika.itlee z zawartych l.m6w 

===:-~przypadkuk16rychoddniaich 

18.1 zabe zniealbocrzezinltvtuc:ief'inanao>.w 

18.2 tale 
19. f'IMblo6ci od budżetu twa 
20. 6ro0ki trwale, inne niż nieruchorrloki, jeDli dokonuje U. od nich odpisów 
amortvzacvinvch. ustalonYCh z zachowaniem zasartv ostromoki 

21.6rodtdDierieine 
21.1 zar01"1"18dzone.,.racłU'IIcu ban 

21.2 DOZOStale 
22. zaniChowłlne czvnaze i odutki 
23. aktywowane koszty ekwizycjl w U~krnle zgodnym ze sposobem ustalanie rezerwy 
akbtd&k IW rezerwt ubezpieczeń na życie w dziale l załljCznika do ustawy oraz w 
zakr"Hie zgodnym ze sposobem ustalaria rezerwy składek w dziale 11 załljCznikll do 
uotawv 
24. udlial reasekuratorów w rezerwach techniczno· h 

24.1 udml nlllłek\ntorów z pozytywnlj ~ 
~nadzoru 

24.2 os 
24.2.1 zabe zonv hiootecznie albo DI'ZSZ instvtucie finansowe 
24.2.2 zos 

25. inne aktywa Zll zezwoleniem organu nadzoru, 
~ttri.154uat.9ua 'IloN 

21. Razem DOZOSt.fel 

Ie· Nectwy.łka (niedobór) aktywów ata~cych pokrycie rezerw lechnlcuto • 

...... % ruerw lechnlcznc Zagranfczne % reztrW tactnczno- ~::Z": % ruww tachnłcznc 
ubezpłecz.enlowych • krłlje UE ubezpieczeniowych UE ubezpiecz~ 

c G 

!-.. 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XX. WYKAZ.I'XTYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH 
20.2. Dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach 

• 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XX. WYKAZ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-U8EZPIECZENIOWYCH 
20.3. Pozycje kontrolne - weryfikacja limitów określonych w art. 155 ust. 1 ustawy 

Wyszczególnienie 

wymienione wart. 155 ust. 1 pkt ustawy 
1+8.6.1+8.7.1+8.8.1+8.9.1.1 

w art. 155 ust. 1 pkt 5 ustawy 

w art. 155 ust. 1 pkt 7 ustawy 

ustawy 

wymienione wart. 155 ust. 1 pkt 10 ustawy 

wymienione w art. 155 ust. 1 pkt 11 ustawy 

Razem 
% rezerw techniczno
ubezpieczeniowych 

Maksymalny 
udział w% 

.... 



i 

l 

l 

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XX. WYKAZ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH 
20.4. Koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

akcje, 
dłużne inne 

nazwa jednostki papiery papiery pożyczki 
udziały 

wartościowe wartościowe 

A B c D E 
l. Jednostki zależne 
1. 
2. 
3. 
11. Jednostki stowarzyszone 
1. 
2. 
3. 
III. Jednostki dominujące 
1. 
2. 
3. 
IV. Pozostałe jednostki 
1. 
2. 
J. 

~ •. 

razem 

inne inne % aktywów stanowiących 
należności wartość % rezerw techniczno- pokrycie rezerw lokaty aktywa 

(B+C+D+E+F+G 
ubezpieczeniowych techniczno-

+H) ubezoieczeniowvch 

F G H l J K 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XX. WYKAZ. AtcrYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH 

20.5. Dopasowanie przeplywów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich pokrycie 

Przewidywana wartośt przepływów pieniężnych 

Wyszczególnienie 
do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy powyżej 6 miesięcy powyżej 1 roku 

powyżej 5 lat do 6 miesięcy do 1 roku do S lat 

A B c D E F 
A. Prognozowane przepływy netto wynikające z umów 
ub~eczenia zawartYch do dnia bilansowego 11-111 
l. Wydatki 

1. Prognozowane wydatki z tytuiu zdarzeń zaistniałych do dnia 
bilansow~o 

1.1 ZgioszonvCh do dnia bilansowego 
1.2 Niezgioszonych do dnia bilansow_El!lo 
1.3 Tvtulem likwidacji szkód 

2. Prognozowane wydatki z tytulu zdarzeń, które zaistnieją 
lpo dniu bilansowvm 

3. Prognozowane wydatki z tytuiu likwidacji szkód inne 
niż odszkodwania i świadczenia, które zaistnieją 
o dniu bilansowym 

4. Prognozowane wydatki z tytulu składek (zwroty składek, prowizje 
i~) 
5. Pozostale wvdatki 
li. Wpływy 
1. Prognozowane wpływy z tytulu zdarzeń zaistniałych (tj. zwroty 
odszkodowań, rearesv, odzvski, itp.) 

2. Prognozowane wpływy z tytulu zdarzeń, które zaistnieją po dniu 
bilansowym (li. zwrÓtV odszkodowań, regresy. odzyski, itp.) 
3. Pozostale WPłVWV 
B. Wpływy z Mułu aktvwów na pokrvcle rezerw techniczno-
1. Przyszle wpływy, których wartośt jest znana na dzień 
bllansowv 

1.0blig_acje Skarbu Państwa 
2. Bony skarbowe 
3. Inne dłużne papiery wartościowe 
4. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 
5. Pożyczki 
6. Należności od reasekuratorów 
7. Należności od ubezpieczających 
8. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 
9. Należności od budżetu państwa 
1 O. Pozostale 

11. Przyszłe wpływy, których wartość zależy bezpośrednio od 
rynkowych stóp procentowych lub innych wskaźników i nie jest 
~ana na dzień bilansowv 

!.Obligacje Skarbu Państwa 
2. Inne dłużne papierv wartościowe 
3. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 

4. Poży_czki 
5. Akcje notowane na rynku regulowanym 
6. Udzialv i akcie nie notowane na rynku regulowanvm 
7. Jednostki uczestnictwa funduS2!Y_ inwe~nych 
8. Certyfikaty inwestycyjne 
9. lnstrumeriiv pochodne 
1 O. Pozostale 

111. Wpływy z pozostałych aktywów 
C. Saldo prognozowanych przepływów_lB - A_l 
D. Dopasowanie prognozowanych przepływów pieniężnych z 
tytułu aktywów na pokrycie rezerw i z tytułu zawartych umów 
ubezpieczenia looz. B l DOZ. Al 



Nazwa zakładu OOezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
SplliWOZdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień .... roku 

XXl WfKAZ AATYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH ZN<ŁAOÓW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 

21 .1. Aktywa sta'\OWiqce pokrycie rezerw tecmiczno-ubezpief'liowrCh z działalności bezpośredniej 

A ...... ~ 
1. pepiery wartościowe emitowane. poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Pllństwa oraz organizacje międz:ynarodowe, kt6ryeh członkiem jest Rzeczpospolita 

P""'a 
~::.:;::orz~:'t!:::e:,:iecmstklsamorz.ooterytorialnego ~ 
3. inne Paoierv wartościowe o stałe dochodu 

3 1 inne dlutne wartościowe o stale" dochodu 
3.1.1 do obrotu 

a notowanena~ureN. .,.,."_ 
3.1.2ni8~onedo obrotu 

3.2 w.toklowe o stałe" st dochodu 
4 akc·e 

4.1 one do obrotu 
4. t 1 notow.ne na kur 
4.1.2 ostale 

4 2 nle-dOouszcz:One do~ obrotu 
s . ..ma1v· 

!=~~"!certyfikatyilwestycyjne 
6.1 ·ednostki uczestnictwa 
6.2c0Mkatv-=ne~ 

6.2.1 dok lok w nieruchomości 
6.2.2 ostałe 

~=~o:k~=nle~a~goz~i 
7.i: ............. do .............. obr ... 

7.1.1 notowane MNnku regulowanym 
7.1.2DOZost81e 

7.2.nle~onedo obrotu 
6. ...,_,. 

6.1 do obrotu 
6.1.1 notowane na Mlku r 
6.1.200zost.le 

6.2. nil dooU&Zeione do obrotu 
9. iMe wartoic:iowe o zmienne st ·e dochodu 

9.1 inne <lt.ltr'l8 ra8DiMV wartościowe o zmiennej stoPie dochodu 

9.1.1 one do obrotu 
a notowane na 
b • 

9.1.2 nie one do obrotu 

9.2 w.tościowe o zmiennej stopie ~ 
10. DOżYC:ztd 

10.1 z.abeZDiecz:onłi-~-

10.2~one----orzeZIMMUclelinanaowe 
10.3ootvczkioodzasbiW~ · zumów enianatvcie 
10.41nne~ 

11. nieruchomości :::~~eniem nieruchomościlub ichczęści 

12. bankowe 
13. naletności deoozvtowe od cedenl6w 

13.1 zabeZDieczone-~albo DfZez instvlucie linansowe 
13.2 DOZostałe 

~!:: ::v1: z:=orgwJU nadz~ 
15. Razem IOkatv 
16. na1e1nośc1 od reasekuratorów 

16.1 odreasek\K81orówz ini or nadzoru 

16.2 ostale 
16.2.1 zabezpieczone hipotecznie 
albo IV7ez n.d..t..,., ·e finansowe 

16.2.2 DOZostale 

17.1 zab ·eczone ecznie albo ez · 
17.2 DOZOStałe 

.• finansowe 

18. naletności od pośredników ubezpieczeniowych wynikajltt8 z zawartych umów 

~:':t.~:::~i~~7;"~·wprzypadkukt6rych 
18.1zabemieczone · tecznieabo ez· 'efinansowe 
18.2 pozostale 

19. naletnoścl od budt:etu oań&twa 

;~~!:"!·=!,..~~:teM dokO:O:: nd1 odpisów 

21.środki 

21.1 z omadzone na rachunku bank 
21 2 ostałe 

22. zarachowane czvnsze 1 odsetl(t 

23. aktywowane koszty akwizycji w zakresie zgodnym ze sposobem ustalania 
rezerwy skladek lub rezerwy ubezpieczeń na tycie w dziale l zalqcznika do ustawy 

:.~::::....vodnym ze spo$0bem ustalania rezerwy składek w dziale 11 

24. udzlal reasek~.ratoróww rezerwach techniezno-
24.1 udZiał reasekLnlor6w z or anu nadzoru 
24.2 

24.2.1 zabezDieczonv hiDotecznie albo pn:ez Instytucje finansowe 
2•.2.2oozostaiv :;:: :~~· ~ez::= or~ nadzoru, 

26. Razem DOZostale akivw. 
C. Nadwytka (nledob6r)oktyw6w0ło~cych pokrycie rezerwtecllnlczno. 

% rezerw techniczno. 
ubezpleczenowych 

c 

Krajowe 

o 

% rezerw techniczno. Zagraniczne % rezerw techniczno 
ubezpłeczenlowych - kraje UE ubeZplecZeriOW)'Ch 

G 

Zagraniczne 
·kraje poza 

UE 
H 

% rezerw techniczno 
ubeZpłeczenłowych 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XXI. WYKAZ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 
21.2. Dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej w poszczególnych walutach 

Wyszczególnienie Razem 



-· 

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XXI. WYKAZ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH ZAKŁADÓW 
UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 

21.3. Pozycje kontrolne- weryfikacja limitów określonych wart. 155 ust. 1 ustawy (działalność bezpośrednia) 

Wyszczególnienie 

. aktywa wymienione w art. 155 ust. 1 pkt 1 ustawy 

aktywa wymienione wart. 155 ust. 1 pkt 2 ustawy 

aktywa wymienione w art. 155 ust. 1 pkt 3 ustawy 

aktywa wymienione w art. 155 ust. 1 pkt 4 ustawy 

aktywa wymienione wart. 155 ust. 1 pkt 5 ustawy 

aktywa wymienione wart. 155 ust. 1 pkt 7 ustawy 

. aktywa wymienione w art. 155 ust. 1 pkt 8 ustawy 

. aktywa wymienione w art. 155 ust. 1 pkt 8 ustawy 

aktywa wymienione wart. 155 ust. 1 pkt 9 ustawy 

O. aktywa wymienione wart. 155 ust. 1 pkt 10 ustawy 

1. aktywa wymienione w art. 155 ust. 1 pkt 11 ustawy 

Razem 
% rezerw techniczno
ubezpieczeniowych 

Maksymalny 
udział w% 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majfłtkowych 
Sprawozdanłe kwartalne/dodatkowe roczne sporzfłdzone na dzień ..... roku 

XXl. WY1<1.z. AATYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH ZAAlADOW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁAlNOŚCI REASEKURACY JNEJ 
21 . .C. Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno...ubeeniowych z reaseklnCji czynnej 

A 
A.-
s. AktYwa razem 

1. papiery WW1ościowe emitOwane, poręczone lub gnr~Wrtow~ne przez Skarb 
Państwa 

~===::=.::z jednostki HFJlOmtduterytorialnego kb 

4. inne wertościowe o stale· dochodu 
.C.1 inne ctu2ne warto4ciowe o stal& dochodu 

.C.1.1 one do obrobJ 
a notowane na ku 
bloozOS1ałe 

4.1.2 nie doouSZCZone do obrotu 
4.2 DOZostale DaoieiV-wartośeiowe o stal& st dochodu 

5. akc·a 
5.1 c~ocuszczOne do oubliczneao obrotu 

5.1.1 notow.ne na rvnku reaUowanvm 
5.1.2002-. 

5.2 nie doouazczone do DUbllczneao obrobJ 
6 . ...iiiiiiV 

7. jednostki uczestnictwa kb certylikety inwestycyjne w hnduszach irtwestycyjnych 

7.1 ednoetki uczeslnictwll 
7.2 

7.2.1 dołl:on.Jiace-lokatvwvłacznie w nieruchomości 
7.2.:1M70S1ole 

8. Instrumenty pochodne o ile siutli zmniejszeniu ryzyłta ~z Innymi 
aktvwami ~i DOktYCie rezerw tectniczno- · 

8.1. doouszc!one do obrotu 
8.1.1 notowane na kur 
8.1.2 

8.2. rM dopuszczone do publicznego obrotu 
9. lis zastawne 

9.1. doouszczone do DUbliczneoo obrotu 
9.1.1 notowane na ku re 
9.1.2 PQZostale 

9.2. nie one do obrotu 
10.inneDIIDierv~ozmienne'st iedochodu 

11 

10.1 inne clużne Dlłllłefvwartośclowe o zmienne! stOOie" dochodu 
1 0.1.1 doouszczone do publicznego obrotu 

a nomw.ne na rynku re 
bl DOZostale 

10.1.2rM ~one do Ptbliczneao obrobJ 
10.2DOZostate~wwtościoweozmieme'st dochodu 

11.1 zabemieczone 
11.2 zabezl:lleczone DrZe% instytucje finansowe 
11.3 inne D02Yczki 

12. nieruchomościlub Ich częłci. z wyt~eniem nieruchomości tJb Ich części 
na wtasn8 potrzeby 

13. bankowe 
14. nale1nośd od cedentów 

14.1 one · ecznie albo ez in&Mucie finansowe 
1.C.2ooz:ostate 

15. innelokatY 
18. Razem lokatv 
17. raetnok:i od retrocesionarM.Jszv 

17.1 zabe one tecznie alboDrZez lns e finansowe 
17.2 ostałe 

18. nalelnoścl od brokerów reaMkuracyjnych wynikające z ZNartych umów 
reasekuracji z wyłączeniem nalemoścl. w przypadku kt6rych od dnia ich 

· )~jnit3miesiące 

18.1 zebezDieczone hil)otecznie albo przez in&Mucie finansowe 
18.2 oozostate 

19. nałeżności od budł:ebJ aństwa 

!~!':~'::·::=~::o:;=:nk:hodpisów 
21.środk~ 

21.1 z omadzone na rachunku bankolNYm 
21.2 ostałe 

22. zarachowane czvnsze i odseft(i 
23. aktywowane koszty akwizycji w zakresie zgodnym ze sposobem ustalania 
rezerwy s«łedek lub rezerwy ubezpteezeń na życie w dziale l zalącznika do ustawy 
oraz w zakresie zgodnym ze sposobem ustalania rezerwy skledek w dziale 11 
zal cznikado~ 
24. udzial retrocesiOnarilJszv w rezerwach techniczno - · 

24.1 leczo tecznie albo przez ~ finansowe 
2 ... 2 

25. inne a 
H. Razem ostałe a • 

c. Nadwytka (niedobór) aktyWóW stanowl4cych pokrycie rezerw tectncmo -

Razem ~=~ % rezerw techniczne Zlgrantcme % rezerw techniczne Zagraniczne % rezerw lechnlcznc 
._.._ ... ,_. Krajowe llbezpieczMowych -kraje UE ube.tp6eczenlowych - kr~~poza ubezpłeczenlowy 

D G H 

• 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XXI. WYKAZ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 
21.5. Dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej w poszczególnych walutach 

" 

Wyszczególnienie Razem 
techmczno k l % rezerw techniczno . J Zagraniczne l U 

- ra e poza UE ubezpieczeniowych 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień .... . roku 

XXI. WYK/>Z N\NWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH ZAAI.MJÓW 
UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZJAtALNO$Ci REASEKURACY JNEJ 
21.6. Pozycje kontrolne- weryfikacja i mitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy (reasekwacja czynna) 

Wartołt: rezerw -ubezpieczeniowych z 
reasekurocjl czynnej 

wyrUonych w walucie w 
przeliczeniu na PLN 

alctywów s~ych 
pokrycie rezesw techniczno.. 

ubezpieczeniowych z 

samej Wlllucie 
co odpowiacii!Mce im rezerwy 
~z 

reuołwrocji czynnoj 

Udzial % aktywów 
stanowiących pokrycie 

rezerw techniczno. 
ubezpieczeniowych z 

reassklncji czynnoj w 
ogólnej wartołcł rezerw 

techniczno. 
Mlnimalny udzlal w% 

Alclyws stanowiące pokrycie 
rezerw t.chniczno

ubezpleczeniowych z reasakuracjl 
czynnoj wyroione w innych 

waluOlch nit odpowiadaj-im 
razerwylllchnlczno

ubezpiocuniowe z reasakuracjl 
czynnoj 

~ 

Udzial% aktywów 
~ch pokrycie 

rezerw techniczno. 
ubezpieczeniowych z 
ruMkuracji czymej 
wyroionych w lmej l M.lksymalny- w% 

waluclenit 
odpowledoj-lm 
l1łZIIłW)' technlezno
ubezpieczenfowe z 

reasekur11cjl czymej 

Razem w% 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XXI. WYKAZ At<:rYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH ZAKŁADÓW 
UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNO$CI REASEKURACY JNEJ 
21.7. Pozycje kontrolne- weryfikacja limitów określonych wart. 223zz ust. 3 pkt 2-4 ustawy (reasekuracja czynna) 

Wyszczególnienie Razem 
% rezerw techniczno
ubezpieczeniowych z 
reasekuracji czynnej 

Maksymalny 
udział w% 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XXI. WYKAZ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI REASEKURACY JNEJ 
21.8. Koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

razem 

dłużne Inne 
Inne Inne % rezerw techniczno % rezerw techniczno 

nazwa jednostki 
akcje, 

paplery paplery pożyczki należności 
aktywa wartość 

ubezpieczeniowych ubezpieczeniowych udzlaly lokaty 
wartościowe wartościowe (B+C+D+E+F+ 

z ubezpieczeń z reasekuracji G+ H) 
bezpośrednich czynnej 

A B c D E F G H l J K 
l. Jednostki zależne 
1. 
2. 
3. 
11. Jednostki stowarzyszone 
1. 
2. 
3. 
III. Jednostki dominujące 
1. 
2. 
3. 
IV. Pozostate adnostki 
1. 
2 . 

. . ~. 

J 

... 

%rezerw % aktywów stanowiących 
techniczno- pokrycie rezerw 

ubezpieczeniowych techniczno. 
łącznie ubezpieczeniowych 

L M 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień .... roku 

XXI. WYKAZ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI 
REASEKURACY JNEJ 

21.9. Dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich pokrycie 

Przewidywana wartość przepływów pieniftnych 

Wyszczególnienie 
do 3 miesięcy 

powytej 3 miesięcy powytej 6 mlesifcy pcwytej 1 roku 
pcwytej 5 lat 

do 6 mleslecv do 1 roku do 5 łat 

A B c D E F 

A. Prognozowane przepływy netto wynlkajljce z umów 
ubezoleczenle zawartvch do dnia bilansowe_lłC!_{I~I 
l. Wydatki 
1. Prognozowane wydatki z tytułu zdarzeń zaistniałych do dnia 
bilansoweao 

1.1 zciiOszonvch do dnia bilansowego 
1.2 Niezotoszonvch do dnia bilansOWAno 
1.3 TYlulem likwtdac·i szkód 

2. Prognozowane wydatki z tytułu zdarzeń, które zaistnieją 
loo dniu bilansowvm · 
3. Prognozowane wydatki z tytułu likwidacji szkód inne 
niż odszkodwania i świadczenia, które zaistnieją 

loo dniu bilansowvm 
4. Prognozowane wydatki z tytułu składek (zwroty składek, prowizje 
lrto.\ 
5. Pozostaie wvdatkl 
li. Wpływy 
1. Prognozowane wpłfwy z tytułu zdarzeń zaistniaiych (tj. zwroty 
odszkodowań rearesv. odzvski ito.\ 
2. Prognoz~ane wpływy z tytułu zdarzeń, które zaistnieją po dniu 
bilansowym [ti. zwrOtY odszkodowań. rearesy, odzyski itp:) 
3. Pozostate wolvwv 
B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
ubezDieczeniawvch 11+11+1111 
l. Przyozie wpływy, których wartość jest znana na dzień 
bilanoowv 

1.0bliaac'e Skarbu Państwa 
2. Bony skarbowe 
3. Inne dłużne papiery wartościowe 
4. Lokaty tenninowe w instytucjach kredytowych 

5. Pożyczki 
6. Należności od reasekuratorów 
7. Naletności od ubezoieczaiacvch 
8. Naletności od POśredników ubezoieczeniowych 
9. Należności od budżetu c-aństwa 
10. Pozostaie 

11. Przyszle wpływy, których wartość zalety bezpośrednio od 
rynkowych stóp procentowych łub innych wakatnłków l nie jest 
znana na dzień bilanoowv 

1.0bligacje Skarbu Państwa 
2. Inne dłużne papiery wartościowe 
3. Lokaty tenninowe w insMucjach kredytowych 
4. Pożyczki 
5. Akc'e notowane niiVIlkun;Qulowanvm 
6. UdziaiV i akc'e nie notowane na ku reaulowanym 
7. Jednostki uczestnictwa funduszv inwestycyjnych 
8. CertviikałY inwestvcvine 
9. lnstrumentv oochodne 
10. Pozostaie 

111. Wotvwv z oozostiiVch akivwów 
C. Saldo Droanozowanvch Drzeołvwów B - A 
D. Dopasowanie prognozowanych przepływów pleniętnych z 
tytułu aktywów na pokrycie rezerw i z tytułu zawartych umów 
ubezoleczenialooz, B l DOZ. Al 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XXI. WYKAZ A't\fYWÓW STANOWIĄCYCH POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZE ZNACZĄCYM UDZIAŁEM DZIAŁALNOŚCI 
REASEKURACY JNEJ 

21.10. Dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej oraz aktywów stanowiących ich pokrycie 

Wyszczogólnlonle 
Przewidywana warto&C przepływów plenlętnych 

do 3 miesięcy powytoj 3 miesięcy powytej 6 miesięcy powytoj 1 roku 
powytojS lat do 6 mlosiecv do 1 roku doSlat 

A B c D E F 
A. Prognozowane przepływy netto wynlkaj~co z umów 
roasokuracji za~ąrtych do dnia bllansoweao 11~11 
!~datki 

1. Prognozowane wydatki z tytułu zdarzeń zaistniałych do dnia 
bilansowego 

1.1 ~szo=h do dnia bilansoweao 
1.2 Niezgłoszonych do dnia bilansoweao 
1.3 Tvtułem likwłdac·l szkód 

2. Prognozowane wydatki z tytułu zdarzeń, które zaistnieją 
~dniu bilan~ 

3. Prognozowane wydatki z tytułu likwidacji szkód inne 
niż odszkodwania i świadczenia, które zaistnieją 
~dniu bilan~ 

4. Prognozowane wydatki z tytułu składek (zwroty składek, prowizje 
'~p.) 

5. Pozostała wydatki 
11. Wpływy 
1. Prognozowane wpływy z tytułu zdarzeń zaistniałych (tj. zwroty 
odszkodowań ~re~ odZYski itp.) 
2. Prognozowane wpływy z tytułu zdarzeń, które zaistnieją po dniu 
bilansowym (f. zwroty odszkodowań, rearesv. odzvski, itp.) 
3. Pozostała WPtYwv 
B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
ubezploczonlll_wych (1+11+111) 
1. Przyszło wpływy, których wartość jest znana na dzień 
bila-

1.0bligace Skarbu Państwa 
2. Bony skarbowe 
3. Inne dłużne papiery wartościowa 
4. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 
5. Pożyczki 
6. Należności od retrocesjonariuszy 
7. Należności od brokerów reasekuracyjnych 
8. Należności od budżetu państwa 
9. Pozostała 

11. Przyszło wpływy, których wartość zalety bezpośrednio od 
rynkowych stóp procentowych lub innych wskatnlków l nie jest 
znana na dzień bilans ~ 

!.Obligacje Skarbu Państwa 
2. Inne dłużne papiery wartościowe 
3. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 

4. Pożyczki 
5. Akcje notowane na rvnku regulowanym 
6. Udzjaty i akc'e nie notowane na rvnku reaulowanym 
7. Jednostki uczestnictwa funduszv inwestvcvinvch 
8. Certyfik~nwestvcvine 
9. lnstrumel1)y pochodne 
10. Pozostała 

111. Wpływy z pozostałych aktvwów 
c. Sstdo prognozowanych DrzeDłvwów B - A 
D. Dopasowanie prognozowanych przepływów plenlętnych z 
tytułu aktywów na pokrycie rezerw l z tytułu zawartych umów 
reasekuroci (poz. B l poz. Al 



' 

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XXII. STATYSTYKA MIĘDZYNARODOWA 
22.1. Działalność zagraniczna zakładu ubezpieczeń ogółem i w podziale na kraje 

.. 

-. 

Działalność zagraniczna 

Transakcje przeprowadzane w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw Transakcje przeprowadzane w ramach swobody świadczenia usług 
Rodzaj ubezpieczeń 

Składka Szkody zaszłe 
Udział 

Składka Szkody zaszłe 
Udział 

Prowizje brutto reasekuratorów Prowizje brutto reasekuratorów 
przypisana brutto brutto 

w składce 
przypisana brutto brutto 

w składce 
A B c D E F G H l 

l. Działalność bezpośrednia 
a) Grupa 1 
b) Grupa 2 
c) Grupa 3 
d) Grupa 4 
e) Grupa 5 
f) Grupa 6 
g) Grupa 7 
h) Grupa 8 
i) Grupa 9 
j) Grupa 10 
k) Grupa 11 
l) Grupa 12 
m) Grupa 13 
n) Grupa 14 
o) Grupa 15 
p) Grupa 16 
q) Grupa 17 
r) Grupa 18 

11. Reasekuracja czynna 
III. Liczba oddziałów 
IV. Częstość szkód* 

V. średnia wysokość szkody* 

• grupa 10 z wyłączeniem OC przewoźnika 



Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
Sprawozdanie kwartalne/dodatkowe roczne sporządzone na dzień ..... roku 

XXIII. Podpisy 

imię nazwisko funkcja data 

imię nazwisko funkcja data 

imię nazwisko funkcja data 

imię nazwisko funkcja data 

imię nazwisko funkcja data 

imię nazwisko funkcja data 

imię nazwisko funkcja data 

imię nazwisko funkcja data 

imię nazwisko funkcja data 

imię nazwisko funkcja data 

imię nazwisko Główny księgowy data 

Osoba wskazana do udzielania 
wyjaśnień w sprawie sposobu 
sporządzenia sprawozdania 
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Noty objaśniające do załącznika nr 2  
● Sprawozdanie powinno zostać przesłane do organu nadzoru w formie zwartej (zszyte, w oprawie 
termicznej lub innej). Sprawozdanie zawiera formularze ponumerowane, zgodnie ze spisem 
formularzy. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypełnić wszystkie formularze; jeżeli poszczególne 
pozycje nie występują należy wpisać wartość 0. Każda strona w stopce powinna posiadać kolejny 
numer. W przypadku formularzy dotyczących grup ubezpieczeń lub klas rachunkowych należy 
uwzględnić tylko grupy ubezpieczeń lub klasy rachunkowe, w których jest prowadzona działalność 
ubezpieczeniowa lub działalność reasekuracyjna. 

● Przez „bieżący okres sprawozdawczy” rozumie się okres od początku roku kalendarzowego do dnia, 
na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.  

Przez „poprzedni okres sprawozdawczy” rozumie się analogiczny okres poprzedniego roku 
kalendarzowego.  

● Grupa ubezpieczeń powinna być zgodna z załącznikiem do ustawy. 

Klasy rachunkowe stosuje się według zasad określonych w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825). 

● Dane ilościowe (np. liczba polis, liczba szkód, liczba akcji) należy wykazać z dokładnością do 
jednostki. W zaokrągleniu do tysiąca wykazuje się wyłącznie wielkości wyrażone w złotych. 

● Nazwy krajów i walut należy podawać stosując kody zgodne z normami ISO. Identyfikator papieru 
wartościowego oznacza kod nadany przez KDPW lub inny zgodny z ISIN. 

● Wykazane w formularzach zmniejszenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych należy wykazać ze 
znakiem „–”, zwiększenia zaś wykazywać bez znaku. 

● Przez jednostki powiązane i podporządkowane należy rozumieć odpowiednio jednostki powiązane 
i podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

● Wyceny metodą praw własności akcji i udziałów jednostek podporządkowanych dokonuje się 
w oparciu o ostatnie dostępne sprawozdania finansowe tych jednostek. 

● Przez zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej rozumie się zakłady 
ubezpieczeń, dla których spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) składka przypisana brutto z reasekuracji czynnej w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym 
dany rok obrotowy przekracza 10% całkowitej składki przypisanej brutto lub 

b) składka przypisana brutto z reasekuracji czynnej w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym 
dany rok obrotowy przekracza kwotę równowartości w złotych 50.000.000 euro, lub 

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe z reasekuracji czynnej w ujęciu brutto przekraczają 10% 
łącznych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto, utworzonych na koniec 
ostatniego roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy. 

● Przez lokaty zagraniczne rozumie się lokaty umiejscowione poza granicami kraju. Umiejscowienie 
lokat określa w przypadku: 

a) nieruchomości – ich lokalizacja, 
b) lokat notowanych na rynkach regulowanych – kraj siedziby emitenta, 
c) innych lokat – miejsce ich realizacji, co oznacza w szczególności: 

• dla dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i wierzytelności oraz innych instrumentów 
finansowych o zagwarantowanej stopie dochodu – kraj siedziby emitenta, kraj siedziby 
pożyczkobiorcy, kraj siedziby dłużnika, 

• dla akcji, udziałów oraz innych instrumentów finansowych dających prawo do udziału 
w kapitale spółki – kraj siedziby tej spółki, 

• dla jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych lub 
w innych funduszach wspólnego lokowania – kraj siedziby zarządzającego danym 
funduszem. 
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W przypadku instrumentów finansowych złożonych posiadających wbudowane instrumenty pochodne 
do czasu podjęcia decyzji o realizacji instrumentów pochodnych o miejscu realizacji decyduje miejsce 
realizacji instrumentu bazowego (pierwotnego).  

Papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu są to instrumenty finansowe nie zawierające 
gwarancji a jedynie możliwość płatności kwot z tytułu posiadania instrumentu.  

Papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu są to papiery wartościowe zapewniające dochód 
w ściśle określonych okresach (np. odsetki bądź wartość wykupu) niezależnie od tego czy wartość 
tego przychodu jest określona z góry czy zmienna. 

Cena nabycia w przypadku pożyczek oznacza wartość udzielonej pożyczki z uwzględnieniem 
wszelkich ewentualnych kosztów związanych z jej udzieleniem poniesionych przez udzielającego 
pożyczkę.  

Zasady wyceny lokat zakładów ubezpieczeń określają przepisy § 19 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

Lokaty krótkoterminowe oraz lokaty długoterminowe stanowią odpowiednio lokaty określone w § 21 
ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

W kwestiach nie uregulowanych odrębnie rozporządzeniem przy sporządzaniu sprawozdania stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji.  

Formularz 1.2 

Wartość w pozycji A.VIII „Zysk (strata) netto” na początek okresu sprawozdawczego (kolumna B) 
powinna być równa zero, a wynik finansowy netto roku poprzedniego należy wykazać w pozycji 
A.VII „Zysk (strata) z lat ubiegłych”. 

Formularz 3.1 

Formularz 3.1 sporządza się dla działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej zakładu ubezpieczeń 
łącznie. 

Formularz 5.1 

Rachunki techniczne są sporządzane odrębnie dla działalności bezpośredniej (łącznie i w podziale na 
grupy ubezpieczeń) i odrębnie dla reasekuracji czynnej (łącznie i w podziale na klasy rachunkowe). 

Formularz 6.1 

W kolumnie B „Rodzaj akcji (udziałów)” należy podać podział na akcje imienne i na okaziciela, 
używając oznaczeń: I – akcje imienne, O – akcje na okaziciela. 

W kolumnie C „Rodzaj uprzywilejowania” należy podać rodzaj uprzywilejowania jaki związany jest z 
akcjami (udziałami): w dywidendzie (oznaczenie D), w liczbie głosów (oznaczenie G), w podziale 
majątku (oznaczenie M), inne (wykazać jakie; oznaczenie U), w przypadku braku uprzywilejowań 
należy wpisać znak „B”. Jeżeli zakład ubezpieczeń posiada serie akcji uprzywilejowane wielorako 
(np. jednocześnie w liczbie głosów i w podziale majątku), w kolumnie C dla odpowiedniej serii należy 
wpisać ciąg liter oddzielonych spacją (dla powyższego przykładu będzie to następujący ciąg: G M). 

Formularze 6.2 i 6.3 

W kolumnie K „Procent głosów na WZA (WZU)” formularza 6.2 procent głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) powinien być wykazany z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku. 

W kolumnie C „Typ akcjonariusza (udziałowca)” formularza 6.2 oraz w kolumnie B „Typ 
akcjonariusza (udziałowca)” formularza 6.3 należy użyć następujących symboli: SP – Skarb Państwa, 
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OPK – osoba prawna rezydent, OPKB – bank rezydent, OPKU – zakład ubezpieczeń rezydent, 
OPKR – zakład reasekuracji rezydent, OFK – osoba fizyczna rezydent, OFKZ – osoba fizyczna 
rezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, OFKR – osoba fizyczna rezydent, członek zarządu 
zakładu reasekuracji, PK – pozostałe podmioty rezydenci, OPZ – osoba prawna nierezydent,  
OPZB – bank nierezydent, OPZU – zakład ubezpieczeń nierezydent, OPZR – zakład reasekuracji 
nierezydent, OFZ – osoba fizyczna nierezydent, OFZZ – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu 
zakładu ubezpieczeń, OFZR – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji,  
PZ – pozostałe podmioty nierezydenci. 

W formularzach 6.2 i 6.3 należy wymienić akcjonariuszy (udziałowców) posiadających powyżej 2% 
głosów na WZA (WZU). Akcjonariusze (udziałowcy) posiadający 2% lub mniej niż 2% głosów na 
WZA (WZU) powinni być ujęci zbiorczo jako: 
- „Pozostali akcjonariusze (udziałowcy) rezydenci” (symbol PK) – dla osób prawnych i osób 

fizycznych – rezydentów i/lub 
- „Pozostali akcjonariusze (udziałowcy) – nierezydenci” (symbol PZ) – dla osób prawnych i osób 

fizycznych – nierezydentów. 

Suma pozycji w kolumnie E „Liczba akcji (udziałów)” formularza 6.2 powinna być równa łącznej 
liczbie akcji (udziałów) zakładu ubezpieczeń.  

Formularz 7.1 

Formularz 7.1. stanowi rozwinięcie informacji o zmianach w pozycji A pasywów bilansu.  

Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych, a ujawnionych w bieżącym 
okresie sprawozdawczym, ujmuje się w pozycji „Zysk (strata) z lat ubiegłych”.  

Wartości poszczególnych pozycji kapitału własnego występujących w kolumnie G formularza 7.1 
powinny być równe ich wartościom ujętym w pozycji A w kolumnie C pasywów bilansu.  

Formularze 8.1 i 8.2 

W formularzu 8.1 należności powinny być wykazane w wartości zaktualizowanej zgodnie z art. 35b 
ustawy o rachunkowości, dodatkowo w podpunktach a wyodrębnia się wartość dokonanych odpisów 
aktualizujących. 

W formularzach 8.1 i 8.2 poszczególne terminy płatności ustala się licząc od dnia bilansowego. 

Łączna wartość zaktualizowana poszczególnych rodzajów należności zakładu ubezpieczeń ujętych 
w kolumnie J „Razem” formularza 8.1 powinna być równa wartości poszczególnych rodzajów 
należności ujętych w pozycji D w kolumnie C aktywów bilansu.  

Łączna wartość zaktualizowana poszczególnych rodzajów zobowiązań zakładu ubezpieczeń ujętych w 
kolumnie G „Razem” formularza 8.2 powinna być równa wartości poszczególnych rodzajów 
zobowiązań ujętych w pozycji H w kolumnie C pasywów bilansu. 

Formularze 9.1, 9.4 i 9.7 

Formularze wypełnia się dla działalności zakładu ubezpieczeń łącznie. 

Wartość poszczególnych rodzajów rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto powinna być równa 
wartości poszczególnych rodzajów rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto wykazanych 
w pozycji C w kolumnie C pasywów bilansu.  

W pozycjach III.1–III.3 formularzy 9.1, 9.4 i 9.7 nie ujmuje się rezerwy na koszty likwidacji szkód. 
Wartość rezerwy na koszty likwidacji szkód ujmuje się odrębnie w pozycji III.4. Suma kwot ujętych 
w pozycjach III.1–III.4 powinna być równa wartości rezerwy na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia określonej w pozycji III.  

W formularzu 9.7 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się 
warunkami zawartych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji czynnej. 
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Formularze 9.2, 9.5 i 9.8 

Formularze wypełnia się dla działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń łącznie oraz 
w podziale na grupy ubezpieczeń . 

W pozycjach III.1–III.3 formularzy 9.2, 9.5 i 9.8 nie ujmuje się rezerwy na koszty likwidacji szkód. 
Wartość rezerwy na koszty likwidacji szkód ujmuje się odrębnie w pozycji III.4. Suma kwot ujętych 
w pozycjach III.1–III.4 powinna być równa wartości rezerwy na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia określonej w pozycji III.  

W formularzu 9.8 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się 
warunkami zawartych umów ubezpieczenia. 

Formularze 9.3, 9.6 i 9.9 

Formularze wypełnia się dla reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych łącznie 
oraz w podziale na klasy rachunkowe. 

W formularzu 9.9 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się 
warunkami zawartych umów reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.  

Formularze grup X i XI 

Formularze grupy X są wypełniane przez zakłady ubezpieczeń niebędące zakładami ze znaczącym 
udziałem działalności reasekuracyjnej.  

Formularze grupy XI są wypełniane przez zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 
reasekuracyjnej. 

Informacje zawarte w formularzach 10.10–10.10 oraz 11.1–11.10 stanowią rozwinięcie informacji 
o poszczególnych rodzajach lokat ujętych w pozycji B aktywów bilansu.  

We wszystkich formularzach dotyczących lokat w kolumnie „Klasyfikacja lokaty” należy wpisać 
klasyfikację instrumentu finansowego zgodną z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania 
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.). Wpis 
powinien mieć formę skróconą. Należy stosować następujące skróty: 
1) PDO – aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 
2) UTW – aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności; 
3) DDS – aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
4) PUN – pożyczki udzielone i należności własne. 

We wszystkich formularzach dotyczących lokat w kolumnie „Waluta lokaty” należy wpisać skrótową 
nazwę waluty, w której ta lokata jest wyrażona. 

Formularze 10.1 i 11.1  

Formularze zawierają zestawienie wszystkich lokat będących elementami pozycji B aktywów bilansu, 
pogrupowanych według określonych kategorii. W poszczególnych kategoriach lokat należy podać 
łączną wartość wszystkich instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do danej kategorii.  

W kolumnie C „Wartość godziwa” należy wykazać łączną wartość godziwą danej kategorii lokat 
w przypadku gdy łączna wartość godziwa danej kategorii lokat różni się od łącznej wartości 
bilansowej danej kategorii lokat. 

Formularz zawiera zestawienie przychodów i kosztów dla poszczególnych kategorii lokat. Przychody 
z lokat i koszty działalności lokacyjnej są prezentowane analogicznie jak w ogólnym rachunku 
zysków i strat.  
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Formularz 10.2 i 11.2 

Przez zapadalność lokat należy rozumieć okres jaki pozostał do upływu terminu zapadalności lokat 
licząc od dnia bilansowego. 

Formularze 10.3 i 11.3 

W kolumnie A „Opis nieruchomości” należy określić dokładny adres nieruchomości, zaczynając od 
nieruchomości, której wartość bilansowa jest największa, a następnie wykazywać pozostałe 
nieruchomości w kolejności malejącej wartości bilansowej.  

W kolumnie D „Cel posiadania” należy wskazać czy nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby 
własne („W”) czy w celach inwestycyjnych („I”). 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie nieruchomości posiadane przez zakład ubezpieczeń. 

Formularze 10.4 i 11.4 

W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wykazać emitentów poszczególnych akcji, poczynając od 
emitenta, którego wartość bilansowa akcji będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń jest 
największa, a następnie wykazać pozostałych emitentów w kolejności malejącej. 

W kolumnie B „Identyfikator giełdowy ISIN” dla poszczególnych serii akcji emitowanych przez 
podmioty wykazane w kolumnie A należy podać kody akcji (zgodne z normą ISIN) nadane przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych bądź inną instytucję zajmującą się rejestrowaniem 
papierów wartościowych na rynkach zagranicznych, rozpoczynając od tych serii akcji podmiotu, 
w którym zakład ubezpieczeń ulokował najwięcej środków. 

W kolumnie E „Wartość godziwa” należy wykazać wartość godziwą akcji w przypadku gdy wartość 
godziwa akcji różni się od wartości bilansowej akcji. 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie akcje notowane na rynku regulowanym posiadane przez 
zakład ubezpieczeń.  

Formularze 10.5 i 11.5 

W kolumnie A „Nazwa podmiotu/emitenta” jako nazwy emitentów należy podawać nazwy emitentów 
papierów wartościowych określone w rejestrze handlowym lub Krajowym Rejestrze Sądowym wraz 
ze wskazaniem ich formy prawnej zaczynając od tego podmiotu, w którego papiery wartościowe 
zakład ubezpieczeń ulokował najwięcej środków (według wartości bilansowej). 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie udziały, akcje nienotowane na rynku regulowanym 
i pozostałe instrumenty o zmiennej kwocie dochodu posiadane przez zakład ubezpieczeń. 

W kolumnie K „Rodzaj powiązań z podmiotem/emitentem” formularza 10.5 oraz w kolumnie L 
„Rodzaj powiązań z podmiotem/emitentem” formularza 11.5 należy wpisać zależność 
podmiotu/emitenta wobec zakładu ubezpieczeń według następujących kryteriów: jednostka 
dominująca, jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona w stosunku do 
zakładu ubezpieczeń – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37, 39, 40 i 41 ustawy o rachunkowości, lub 
jednostka pozostała. 

Formularze 10.6 i 11.6 

W kolumnie A „Wyszczególnienie” dla danej kategorii należy wykazywać towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych w kolejności malejącej według wartości bilansowej środków ulokowanych przez 
zakład ubezpieczeń.  

Formularze 10.7 i 11.7 

W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wpisać:  
KONTRAKT DŁ – dla zakupionych kontraktów terminowych typu forward lub futures,  
KONTRAKT KR – dla sprzedanych kontraktów terminowych typu forward lub futures,  
OPCJA KUPNA – dla opcji kupna lub warrantów dających prawo kupna,  
OPCJA SPRZEDAŻY – dla opcji sprzedaży lub warrantów dających prawo sprzedaży, 
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SWAP WA1/WA2 P1/P2 – dla swapów polegających na zmianie płatności w walucie WA1 na 
płatność w walucie WA2; zamiast P1 i P2 należy wpisać FI jeżeli wartość odpowiedniej płatności jest 
stała lub FL jeżeli wartość odpowiedniej płatności zależy od zmiennej stopy procentowej.  

W kolumnie C „Wystawca (kontrahent)” należy wpisać jego pełną nazwę, jeżeli jest znany. Jeżeli 
transakcja miała miejsce na zorganizowanym rynku należy wpisać nazwę tego rynku.  

W formularzu należy wykazać instrumenty pochodne ujęte zarówno w pozycji B aktywów bilansu jak 
również w pasywach bilansu.  

W kolumnie K „Klasyfikacja lokaty” formularza 10.7 oraz w kolumnie L „Klasyfikacja lokaty” 
formularza 11.7 w przypadku instrumentów pochodnych ujętych w pasywach bilansu należy wpisać 
„nie dotyczy”.  

Formularze 10.8 i 11.8 

W kolumnie A „Wyszczególnienie” dla danej kategorii należy wykazywać dłużne papiery 
wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu w kolejności malejącej według 
wartości bilansowej środków ulokowanych przez zakład ubezpieczeń. 

W kolumnie H „Wartość godziwa” należy wykazać wartość godziwą papierów wartościowych 
w przypadku gdy wartość godziwa papierów wartościowych różni się od wartości bilansowej 
papierów wartościowych. 

Formularze 10.9 i 11.9 

Pożyczki zabezpieczone hipotecznie należy wykazywać w kolejności malejącej według ich wartości 
bilansowej.  

Formularze 10.10 i 11.10  

W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wykazywać instytucje kredytowe w kolejności malejącej 
według wartości bilansowej środków ulokowanych przez zakład ubezpieczeń. 

Formularz 12.1. 

W pozycji I.3 „Należności umorzone, ale nie przedawnione” należy wykazać wszystkie kwoty tych 
należności, które nie są ujęte w bilansie, a co do których jednostka posiada prawo do ich dochodzenia. 
W pozycji tej nie ujmuje się należności, z których jednostka dobrowolnie zrezygnowała (zwolnienie 
dłużnika z długu), bowiem w momencie rezygnacji z długu jednostka nie posiada już prawa do jego 
dochodzenia. Przez należności umorzone, ale nie przedawnione, należy rozumieć te należności, co do 
których jednostce przysługuje prawo do ich dochodzenia, lecz ze względów ekonomicznych sposób 
ich dochodzenia jest nieopłacalny i decyduje się ona na ich częściowe lub całkowite umorzenie 
w swoich księgach. Nie oznacza to jednak, że jednostka całkowicie rezygnuje z praw do ich 
dochodzenia. W przypadku bowiem nieoczekiwanej poprawy sytuacji finansowej dłużnika jednostka 
ma zamiar dochodzić swoich roszczeń.  

Przez zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub przychodach spółki należy rozumieć wartość 
zobowiązań, których zabezpieczenie stanowią aktywa zakładu ubezpieczeń (np. wartość udzielonej 
gwarancji, poręczenia pod zastaw lokat). Wartość zabezpieczonych aktywów wykazuje się w pozycji 
III.3. formularza. 

Formularz 13.1 

W wierszu 4 ujmuje się wszystkie ubezpieczenia obowiązkowe, w których szczegółowy zakres 
ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną 
określają przepisy inne niż ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.). Informacje o poszczególnych rodzajach ubezpieczeń 
obowiązkowych wykazuje się w wierszach 4.a–4.ad. 

W kolumnie B „Liczba polis” ujmuje się średnią liczbę polis czynnych w okresie sprawozdawczym 
liczoną na podstawie stanów rejestrowanych z częstotliwością co najmniej miesięczną. W przypadku 
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ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz 
ubezpieczenia Zielona Karta średnia liczba polis oznacza średnią liczbę ubezpieczonych pojazdów.  

W kolumnie E „Liczba szkód zgłoszonych” ujmuje się szkody zgłoszone w okresie sprawozdawczym. 
Obejmuje ona wszystkie typy roszczeń, zarówno osobowe (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia 
bądź też jego utrata) jak i rzeczowe (zniszczenie lub uszkodzenie mienia). Wszystkie roszczenia 
z jednego zdarzenia traktuje się jako jedną szkodę.  

W kolumnie F „Liczba szkód zlikwidowanych” ujmuje się szkody zlikwidowane w okresie 
sprawozdawczym. Obejmuje ona wszystkie typy roszczeń, zarówno osobowe (śmierć, uszkodzenie 
ciała, rozstrój zdrowia bądź też jego utrata) jak i rzeczowe (zniszczenie lub uszkodzenie mienia). 
Wszystkie roszczenia z jednego zdarzenia traktuje się jako jedną szkodę. 

Formularz 13.2 -13.4 

Formularze sporządza się odrębnie dla każdej grupy ubezpieczeń w ramach działalności 
bezpośredniej. W formularzach 13.2 i 13.3 nie uwzględnia się danych dotyczących świadczeń 
rentowych, które powinny być ujęte w formularzu 13.4.  

Zakład ubezpieczeń jest obowiązany wyodrębnić dane za każdy rok z ostatnich 10 lat i nie 
uwzględniać danych za okresy wcześniejsze, np. w sprawozdaniu za rok 2011 jest obowiązany 
wyodrębnić dane za lata 2002 – 2011.  

W pozycji I „Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto bez zwrotów, regresów i odzysków” 
ujmuje się odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone w bieżącym roku sprawozdawczym 
uwzględniające poniesione koszty likwidacji szkód, ale nie uwzględniające zwrotów, regresów, 
i odzysków oraz kosztów z nimi związanych. 

W formularzach 13.2-13.4 w pozycji II.1 należy wykazać wartość zwrotów, regresów i odzysków 
otrzymanych w okresie sprawozdawczym i wykazanych w technicznym rachunku ubezpieczeń 
w pozycji „Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto”.  

W formularzach 13.2-13.4 w pozycji II.2 należy wykazać wartość zwrotów, regresów i odzysków 
należnych w okresie sprawozdawczym i wykazanych w technicznym rachunku ubezpieczeń w pozycji 
„Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto”. W powyższych pozycjach powinny być ujęte 
również koszty windykacji regresów. Nie należy ujmować kosztów windykacji regresów w pozycji 
„Koszty likwidacji szkód”.  

Łączna dla wszystkich lat zaistnienia szkody wartość rezerw na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia (wartości w pozycji III formularzy 13.2 i 13.4) powinny być równa wartości tych rezerw 
w formularzu 9.4.  

W formularzu 13.3 w pozycjach III.3, III.3.a, III.3.b, III.5, III.5.a, III.5.b ujmuje się wartość zero. 

W przypadku gdy rok za który sporządza się formularze odpowiada rokowi zgłoszenia szkody to 
w pozycji VI formularza 13.3 wykazuje się wartość zero.  

W formularzach 13.2–13.4 w kolumnach zawierających liczbę szkód należy wykazać: 
● wiersz I – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, które są podstawą do wszczęcia postępowania 

likwidacyjnego, 
● wiersz I.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, dla których wartość odszkodowania lub 

świadczenia jest większa od zera, 
● wiersz I.b – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, dla których wartość kosztów likwidacji szkód 

jest większa od zera, 
● wiersz I.1 – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, które są podstawą do wznowienia 

zakończonego uprzednio postępowania likwidacyjnego, 
● wiersz I.1.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, które są podstawą do wznowienia 

zakończonego uprzednio postępowania likwidacyjnego i dla których wartość odszkodowania 
lub świadczenia jest większa od zera, 
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● wiersz I.1.b – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, które są podstawą do wznowienia 
zakończonego uprzednio postępowania likwidacyjnego i dla których wartość kosztów likwidacji 
szkód jest większa od zera, 

● wiersz I.1.c – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, które są podstawą do wznowienia 
zakończonego uprzednio postępowania likwidacyjnego i dla których wartość odszkodowania 
lub świadczenia jest równa zeru, 

● wiersz I.2- liczba zaistniałych zdarzeń losowych, które są podstawą do zgłoszenia roszczenia 
wobec reasekuratora, 

● wiersz I.2.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, dla których wartość udziału reasekuratora 
w odszkodowaniu lub świadczeniu jest większa od zera, 

● wiersz I.2.b – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, dla których wartość udziału reasekuratora 
w kosztach likwidacji szkód jest większa od zera, 

● wiersz I.3 – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, które są podstawą do wszczęcia 
postępowania likwidacyjnego, 

● wiersz I.3.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, dla których wartość odszkodowania lub 
świadczenia na udziale własnym jest większa od zera, 

● wiersz I.3.b – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, dla których wartość kosztów likwidacji 
szkód na udziale własnym jest większa od zera, 

● wiersz II – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w przypadku których występuje otrzymanie 
lub powstanie należności z tytułu zwrotu, regresu lub odzysku, 

● wiersz II.1 – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w przypadku których występuje otrzymanie 
zwrotu, regresu lub odzysku, 

● wiersz II.1.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w przypadku których występuje 
otrzymanie zwrotu, regresu lub odzysku na udziale reasekuratora, 

● wiersz II.1.b – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w przypadku których występuje 
otrzymanie zwrotu, regresu lub odzysku na udziale własnym, 

● wiersz II.2 – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w przypadku których występuje powstanie 
należności z tytułu zwrotu, regresu lub odzysku, 

● wiersz II.2.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w przypadku których występuje powstanie 
należności z tytułu zwrotu, regresu lub odzysku na udziale reasekuratora, 

● wiersz II.2.b – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w przypadku których występuje powstanie 
należności z tytułu zwrotu, regresu lub odzysku na udziale własnym, 

● wiersz III – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę na 
niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto, 

● wiersz III.1 – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę na 
szkody zgłoszone i oszacowane brutto, 

● wiersz III.1.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę 
na szkody zgłoszone i oszacowane na udziale reasekuratora, 

● wiersz III.1.b– liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę 
na szkody zgłoszone i oszacowane na udziale własnym, 

● wiersz III.2 – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę na 
szkody zgłoszone i nieoszacowane brutto, 

● wiersz III.2.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę 
na szkody zgłoszone i nieoszacowane na udziale reasekuratora, 

● wiersz III.2.b– liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę 
na szkody zgłoszone i nieoszacowane na udziale własnym, 

● wiersz III.3 – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę na 
szkody zaszłe niezgłoszone (IBNR) brutto, 
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● wiersz III.3.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę 
na szkody zaszłe niezgłoszone (IBNR) na udziale reasekuratora, 

● wiersz III.3.b– liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę 
na szkody zaszłe niezgłoszone (IBNR) na udziale własnym, 

● wiersz III.4 – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę na 
koszty likwidacji szkód zgłoszonych oszacowanych i nieoszacowanych brutto, 

● wiersz III.4.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę 
na koszty likwidacji szkód zgłoszonych oszacowanych i nieoszacowanych na udziale 
reasekuratora, 

● wiersz III.4.b– liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę 
na koszty likwidacji szkód zgłoszonych oszacowanych i nieoszacowanych na udziale własnym, 

● wiersz III.5 – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę na 
koszty likwidacji szkód zaszłych niezgłoszonych (IBNR) brutto, 

● wiersz III.5.a – liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę 
na koszty likwidacji szkód zaszłych niezgłoszonych (IBNR) na udziale reasekuratora, 

● wiersz III.5.b– liczba zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono rezerwę 
na koszty likwidacji szkód zaszłych niezgłoszonych (IBNR) na udziale własnym. 

W przypadku nieszacowania liczby zaistniałych zdarzeń losowych, w związku z którymi utworzono 
rezerwę na szkody zaszłe niezgłoszone (IBNR) w pozycji III w kolumnach „Liczba szkód” wykazuje 
się wartość rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia bez uwzględnienia rezerwy IBNR, 
a w wierszach III.3, III.3.a, III.3.b, III.5 , III.5.a, III.5 .b nie wypełnia się kolumn „Liczba szkód.  

Formularz 13.5 

Formularz sporządza się dla reasekuracji czynnej według klas rachunkowych. W formularzu 
uwzględnia się również dane dotyczące świadczeń rentowych.  

W pozycji I „Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto” ujmuje się odszkodowania 
i świadczenia rozliczone przez cedentów w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

Łączna wartość odszkodowań i świadczeń dla wszystkich lat underwritingowych powinna być równa 
wartości odszkodowań i świadczeń ujętych w pozycji IV.1.1 technicznego rachunku ubezpieczeń dla 
danej klasy rachunkowej.  

Łączna dla wszystkich lat underwritingowych wartość rezerw na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia brutto (wartość z pozycji II formularza) powinna być równa wartości tej rezerwy brutto 
w formularzu 9.3 dla danej klasy rachunkowej. 

Formularz 13.6 

W kolumnie C należy wykazać: 
• liczbę agentów ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w związku z działalnością których zakład ubezpieczeń 
wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym, 

• liczbę brokerów ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz liczbę brokerów reasekuracyjnych prowadzących 
działalność brokerską w rozumieniu art. 2 ust. 3 ww. ustawy, w związku z działalnością których 
zakład ubezpieczeń wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym. 

W wierszu IV. „Inne kanały dystrybucji” ujmuje się sprzedaż dokonywaną w sposób inny niż 
w wierszach powyżej, w szczególności przez podmioty, które są określone w art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 

Kwota wykazana w wierszu V „Razem” w kolumnie B powinna być równa kwocie składki 
przypisanej brutto za okres sprawozdawczy wyszczególnionej w formularzu 3.1 w pozycji I.1.  
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Formularz 14.1 

Poszczególne kategorie kosztów działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej 
powinny być rozumiane w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 19-22 oraz pkt 37 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

Formularz 14.2 

„Wartość odpisu na fundusz prewencyjny w roku sprawozdawczym” bądź „Koszty prowadzenia 
działalności prewencyjnej, jeżeli zakład ubezpieczeń nie tworzy funduszu prewencyjnego” należy 
wykazać w wysokości ujętej w formularzu 3.1 w pozycji VIII „Pozostałe koszty techniczne na udziale 
własnym”.  

Formularz 15.1 

W kolumnie A „Nazwa jednostki” należy wykazać pełne nazwy podmiotów wraz z określeniem ich 
formy prawnej.  

W kolumnie B „Typ jednostki” należy użyć następujących symboli: SP – Skarb Państwa,  
OPK – osoba prawna rezydent, OPKB – bank rezydent, OPKU – zakład ubezpieczeń, rezydent, 
OPKR – zakład reasekuracji rezydent, OFK – osoba fizyczna rezydent, OFKZ – osoba fizyczna 
rezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, OFKR – osoba fizyczna rezydent, członek zarządu 
zakładu reasekuracji, PK – pozostałe podmioty rezydenci, OPZ – osoba prawna nierezydent,  
OPZB – bank nierezydent, OPZU – zakład ubezpieczeń nierezydent, OPZR – zakład reasekuracji 
nierezydent, OFZ – osoba fizyczna nierezydent, OFZZ – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu 
zakładu ubezpieczeń, OFZR – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, 
PZ – pozostałe podmioty nierezydenci. 

„Wartość kapitału własnego jednostki powiązanej” (kolumna J) oraz „Wynik finansowy poprzedniego 
roku obrotowego” (kolumna K) są wykazywane na dzień sprawozdawczy.  

Formularz 16.1 

Przez skargę należy rozumieć pisemną interwencję ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego 
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia w sprawie nieprawidłowości w działalności zakładu 
ubezpieczeń w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia.  

Kryterium głównym formularza jest kolumna A „Nazwa produktu ubezpieczeniowego”.  

W przypadku gdy produkt ubezpieczeniowy obejmuje kilka grup ubezpieczeń, o których mowa 
w dziale II załącznika do ustawy, w kolumnie B „Przyporządkowanie do ustawowej grupy (grup) 
ubezpieczeń” należy wykazać wyłącznie grupy ubezpieczeń, których dotyczą skargi.  

W kolumnach od C do K należy wykazać wyłącznie skargi wniesione w okresie sprawozdawczym.  
W przypadku wystąpienia w jednej sprawie skarżącego bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń oraz za 
pośrednictwem jednej lub kilku instytucji należy sprawę wykazać tylko raz. Skargę taką wykazuje się: 
- w kolumnie C, gdy jako pierwszy wniesie ją do zakładu ubezpieczeń skarżący, 
- w kolumnie D, gdy skarga trafia do zakładu ubezpieczeń po raz pierwszy za pośrednictwem innej 
instytucji. 

W kolumnie D formularza należy wykazać jedynie liczbę skarg, zgodnie z opisem do kolumn C i D 
umieszczonym bezpośrednio na formularzu, bez podawania nazwy instytucji wnoszącej skargę. 

Formularz 17.1 

Suma ubezpieczenia brutto oznacza sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną brutto. 

Suma ubezpieczenia na udziale własnym oznacza sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną po 
uwzględnieniu udziału reasekuratora. 

Maksymalna możliwa szkoda brutto oznacza łączną kwotę możliwych odszkodowań i świadczeń 
powstałych w wyniku tego samego zdarzenia. Przy identyfikacji maksymalnych możliwych szkód 
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należy uwzględnić możliwą kumulację odszkodowań i świadczeń, w szczególności w odniesieniu do 
pojedynczego ubezpieczającego, ubezpieczonego, przedmiotu ubezpieczenia.  

Maksymalna możliwa szkoda na udziale własnym oznacza łączną kwotę możliwych odszkodowań 
i świadczeń powstałych na udziale zakładu ubezpieczeń powstałych w wyniku tego samego zdarzenia 
po uwzględnieniu udziału reasekuratora.  

W formularzu należy wyszczególnić wszystkie maksymalne możliwe szkody na udziale własnym 
w porządku malejącym, ograniczając wyszczególnienie do dziesięciu największych wartości.  

Formularze 17.2 i 17.3  

Formularz 17.2 jest wypełniany przez zakłady ubezpieczeń niebędące zakładami ze znaczącym 
udziałem działalności reasekuracyjnej.  

Formularz 17.3 jest wypełniany przez zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 
reasekuracyjnej. 

W kolumnie C „Rodzaj powiązań z zakładem ubezpieczeń” należy wpisać zależność reasekuratora od 
zakładu ubezpieczeń według następujących kryteriów: jednostka dominująca, jednostka zależna, 
jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona (w stosunku do zakładu ubezpieczeń) – zgodnie 
z art. 3 ust. 1 pkt 37, 39, 40 i 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub jednostka 
pozostała. 

W kolumnie E „Data uzyskania oceny ratingowej” należy wykazać datę ostatniej oceny ratingowej 
przyznanej reasekuratorowi ubezpieczeń przez agencję ratingową. 

Formularz 18.1 

Margines wypłacalności dla ubezpieczeń działu II wylicza się w sposób określony w załączniku nr 3 
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia 
wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów 
i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060, z późn. zm.). 

Kwoty T1 i T2, o których mowa odpowiednio w wierszach 2 i 9 należy rozumieć zgodnie 
z przepisami § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie 
sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. 

Wiersze 3, 3a, 3b, 10, 10a i 10b wypełnia się wyłącznie dla ubezpieczeń choroby spełniających 
warunki określone w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 
2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej 
wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. Dane dotyczące ubezpieczeń 
choroby niespełniających ww. warunków należy wykazać łącznie z danymi dotyczącymi pozostałych 
ubezpieczeń w wierszach odpowiednio 4, 4a, 4b, 11, 11a i 11b.  

Margines wypłacalności skorygowany (wiersz 16) jest obliczany tylko w przypadku określonym 
w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie 
sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. W razie braku podstaw do skorygowania marginesu 
wypłacalności wiersze 14–16 powinny pozostać niewypełnione.  

Formularz 19.1 

Wysokość środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności jest ustalana zgodnie z art. 148 
ustawy. 

Wysokość środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego jest ustalana zgodnie z art. 148a 
ustawy.  

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego jest określana zgodnie z § 8 pkt 2 oraz § 9 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia 
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wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i 
grup ubezpieczeń.  

W przypadku zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej minimalna 
wysokość kapitału gwarancyjnego jest określana zgodnie z § 8a pkt 2 oraz § 9a pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń.  

W wierszu 2.b należy wykazać wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 
pomniejszoną o wartość oszacowanych regresów, odzysków i dotacji. 

W wierszu 5 należy wykazać aktywa ustalone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia ... w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych 
zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej (Dz. U. ...).  

Formularze grupy XX  

Formularze grupy XX są wypełniane wyłącznie przez zakłady ubezpieczeń niebędące zakładami 
ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej. 

Formularz 20.1  

W formularzu 20.1 należy wykazać aktywa, które zakład ubezpieczeń uznaje za aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, spełniające wymogi określone w art. 154 i 155 
ustawy.  

W pozycji B.1 formularza 20.1 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, 
rządy innych państw oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczypospolita 
Polska.  

W kolumnie E formularza 20.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie D przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie G formularza 20.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie F przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 20.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie H przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

Formularz 20.4 

Formularz 20.4 wypełnia się, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
1) papiery wartościowe jednego podmiotu stanowią więcej niż 5% rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto; 
2) pożyczki udzielone jednemu podmiotowi przekraczają 5% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

brutto;  
3) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto; 
4) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości aktywów stanowiących 

pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto.  

Formularz 20.5 

A. Prognozowane przepływy netto wynikające z umów ubezpieczenia zawartych do dnia 
bilansowego.  

W formularzu należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych wnikających z umów ubezpieczenia zawartych do dnia bilansowego, w podziale na 
okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny.  
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Prognozowane przepływy należy wyznaczyć metodami statystyki i matematyki aktuarialnej, 
z uwzględnieniem danych historycznych i przewidywanych rezygnacji z umów ubezpieczenia. 

Prognozowane przepływy pieniężne powinny być kalkulowane w wartościach brutto. Wpływy 
powinny być kalkulowane w oparciu o składkę brutto. W wydatkach powinny być prezentowane 
wszystkie prognozowane koszty jakie poniesie zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem 
zawartych umów ubezpieczenia.  

B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

Formularz dotyczy wyłącznie aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.  

W częściach B.I i B.II należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. 
W przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych należy 
uwzględnić wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, 
likwidacji lokaty bądź spłaty pożyczki.  

W części B.I. w wierszach 1 i 3–5 należy wykazać wpływy z tytułu: 
● wykupu dłużnych papierów wartościowych, likwidacji lokat terminowych oraz spłat wartości 
nominalnej pożyczek, 
● odsetek od instrumentów finansowych (dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych 
oraz pożyczek) o stałym oprocentowaniu, 
● tych odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu, których wartość na dzień bilansowy jest znana, ponieważ znana jest 
stopa odniesienia, 
● tej części odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, 
która odpowiada stałej stopie będącej składnikiem oprocentowania.  

W części B.II należy wykazać tę część prognozowanych odsetek od dłużnych instrumentów 
finansowych, lokat terminowych oraz pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma 
stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, która odpowiada zmiennej stopie odniesienia i nie jest znana 
na dzień bilansowy. Jeżeli określenie oprocentowania nie zawiera składnika stałej stopy, należy 
wykazać całość prognozowanych wpływów z tych odsetek. Przy wyznaczaniu wpływów należy 
przyjąć, że w przyszłych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie takie samo jak w bieżącym 
okresie odsetkowym. 

W części B.III należy uwzględnić wpływy z aktywów, które nie posiadają określonego terminu 
wymagalności lub dla których okres wymagalności lub wartość przyszłych wpływów są trudne do 
określenia.  

Formularze grupy XXI 

Formularze grupy XXI wypełniają zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności 
reasekuracyjnej. 

Formularz 21.1  

W formularzu 21.1 należy wykazać aktywa, które zakład ubezpieczeń uznaje za aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej spełniające wymogi 
określone w art. 154 i 155 ustawy.  

W pozycji B.1 formularza 21.1 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, 
rządy innych państw oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczypospolita 
Polska.  

W kolumnie E formularza 21.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie D przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 
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W kolumnie G formularza 21.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie F przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 21.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie H przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

Formularz 21.4  

W formularzu 21.4 należy wykazać aktywa, które zakład ubezpieczeń uznaje za aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej, spełniające wymogi określone 
w art. 223zz ustawy.  

W pozycji B.1 formularza 21.4 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa 
oraz rządy innych państw. 

W kolumnie E formularza 21.4 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie D przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie G formularza 21.4 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie F przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 21.4 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wykazanych w kolumnie H przez wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych wykazanych w kolumnie B wiersz A. 

Formularz 21.8 

Formularz 21.8 wypełnia się, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
1) papiery wartościowe jednego podmiotu przekraczają 5% wartości rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich; 
2) papiery wartościowe jednego podmiotu przekraczają 5% wartości rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto z reasekuracji czynnej; 
3) pożyczki udzielone jednemu podmiotowi przekraczają 5% wartości rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich; 
4) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% łącznej wartości rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji czynnej; 
5) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości aktywów stanowiących 

pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji 
czynnej. 

Formularz 21.9  

A Prognozowane przepływy netto wynikające z umów ubezpieczenia zawartych do dnia 
bilansowego.  

W formularzu należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych wnikających z umów ubezpieczenia zawartych do dnia bilansowego, w podziale na 
okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny.  

Prognozowane przepływy należy wyznaczyć metodami statystyki i matematyki aktuarialnej, 
z uwzględnieniem danych historycznych i przewidywanych rezygnacji z umów ubezpieczenia. 

Prognozowane przepływy pieniężne powinny być kalkulowane w wartościach brutto. Wpływy 
powinny być kalkulowane w oparciu o składkę brutto. W wydatkach powinny być prezentowane 
wszystkie prognozowane koszty jakie poniesie zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem 
zawartych umów ubezpieczenia.  

B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  
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Formularz dotyczy wyłącznie aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.  

W częściach B.I i B.II należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. W 
przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych należy uwzględnić 
wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, likwidacji lokaty 
bądź spłaty pożyczki.  

W części B.I w wierszach 1 i 3–5 należy wykazać wpływy z tytułu: 
● wykupu dłużnych papierów wartościowych, likwidacji lokat terminowych oraz spłat wartości 
nominalnej pożyczek, 
● odsetek od instrumentów finansowych (dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych 
oraz pożyczek) o stałym oprocentowaniu, 
● tych odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu, których wartość na dzień bilansowy jest znana, ponieważ znana jest 
stopa odniesienia, 
● tej części odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, 
która odpowiada stałej stopie będącej składnikiem oprocentowania.  

W części B.II należy wykazać tę część prognozowanych odsetek od dłużnych instrumentów 
finansowych, lokat terminowych oraz pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma 
stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, która odpowiada zmiennej stopie odniesienia i nie jest znana 
na dzień bilansowy. Jeżeli określenie oprocentowania nie zawiera składnika stałej stopy, należy 
wykazać całość prognozowanych wpływów z tych odsetek. Przy wyznaczaniu wpływów należy 
przyjąć, że w przyszłych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie takie samo jak w bieżącym 
okresie odsetkowym. 

W części B.III należy uwzględnić wpływy z aktywów, które nie posiadają określonego terminu 
wymagalności lub dla których okres wymagalności lub wartość przyszłych wpływów są trudne do 
określenia.  

Formularz 21.10 

A Prognozowane przepływy netto wynikające z umów reasekuracji zawartych do dnia bilansowego.  

W formularzu należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych wnikających z umów reasekuracji zawartych do dnia bilansowego, w podziale na 
okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny.  

Prognozowane przepływy należy wyznaczyć metodami statystyki i matematyki aktuarialnej, 
z uwzględnieniem danych historycznych i przewidywanych wypowiedzeń umów reasekuracji 
i rezygnacji z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji.  

Prognozowane przepływy pieniężne powinny być kalkulowane w wartościach brutto. Wpływy 
powinny być kalkulowane w oparciu o składkę reasekuracyjną brutto. W wydatkach powinny być 
prezentowane wszystkie prognozowane koszty jakie poniesie zakład ubezpieczeń w związku 
z wykonywaniem zawartych umów reasekuracji.  

B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

Formularz dotyczy wyłącznie aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.  

W częściach B.I i B.II należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. 
W przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych należy 
uwzględnić wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, 
likwidacji lokaty bądź spłaty pożyczki.  

W części B.I w wierszach 1 i 3–5 należy wykazać wpływy z tytułu: 
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● wykupu dłużnych papierów wartościowych, likwidacji lokat terminowych oraz spłat wartości 
nominalnej pożyczek, 
● odsetek od instrumentów finansowych (dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych 
oraz pożyczek) o stałym oprocentowaniu, 
● tych odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu, których wartość na dzień bilansowy jest znana, ponieważ znana jest 
stopa odniesienia, 
● tej części odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, 
która odpowiada stałej stopie będącej składnikiem oprocentowania.  

W części B.II należy wykazać tę część prognozowanych odsetek od dłużnych instrumentów 
finansowych, lokat terminowych oraz pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma 
stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, która odpowiada zmiennej stopie odniesienia i nie jest znana 
na dzień bilansowy. Jeżeli określenie oprocentowania nie zawiera składnika stałej stopy, należy 
wykazać całość prognozowanych wpływów z tych odsetek. Przy wyznaczaniu wpływów należy 
przyjąć, że w przyszłych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie takie samo jak w bieżącym 
okresie odsetkowym. 

W części B.III należy uwzględnić wpływy z aktywów, które nie posiadają określonego terminu 
wymagalności lub dla których okres wymagalności lub wartość przyszłych wpływów są trudne do 
określenia.  

Formularz 22.1  

Formularz wypełnia się dla działalności zagranicznej zakładu ubezpieczeń łącznie oraz w podziale na 
poszczególne kraje. 

Działalność zagraniczna oznacza podjęcie i wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub 
działalności reasekuracyjnej przez krajowy zakład ubezpieczeń poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

Działalność ubezpieczeniowa w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw oznacza możliwość 
podjęcia i wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium innego państwa przez krajowy 
zakład ubezpieczeń poprzez jego oddział. Przez oddział rozumie się oddział, główny oddział, 
przedstawicielstwo, agencję lub inną jednostkę organizacyjną zakładu ubezpieczeń z siedzibą na 
terytorium innego państwa z zachowaniem warunków przewidzianych w prawie tego państwa.  

Działalność reasekuracyjna w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw oznacza możliwość 
podjęcia i wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium innego państwa przez krajowy 
zakład ubezpieczeń poprzez jego oddział. Przez oddział rozumie się oddział, główny oddział lub inną 
jednostkę organizacyjną zakładu ubezpieczeń z siedzibą na terytorium innego państwa z zachowaniem 
warunków przewidzianych w prawie tego państwa.  

Działalność ubezpieczeniowa w ramach swobody wykonywania usług ubezpieczeniowych oznacza 
możliwość podjęcia i wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium innego państwa 
przez krajowy zakład ubezpieczeń z zachowaniem warunków przewidzianych w prawie tego państwa.  

Działalność reasekuracyjna w ramach swobody wykonywania usług reasekuracyjnych oznacza 
możliwość podjęcia i wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium innego państwa przez 
krajowy zakład ubezpieczeń z zachowaniem warunków przewidzianych w prawie tego państwa.  

Przez „szkody zaszłe brutto” rozumie się odszkodowania i świadczenia wypłacone przez zakład 
ubezpieczeń w wysokości brutto, powiększone o zmianę stanu rezerw na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia brutto w okresie sprawozdawczym.  

„Prowizje brutto” obejmują wszelkiego rodzaju prowizje związane z działalnością ubezpieczeniową 
i reasekuracyjną, a w szczególności prowizje pośredników ubezpieczeniowych, prowizje związane 
z kosztami inkasa składki oraz prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach płacone cedentom. 
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Formularz XXIII  

W przypadku wykonywania przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
grupy 10 (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania 
i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności 
cywilnej przewoźnika) sprawozdanie podpisuje również aktuariusz. W polu funkcja należy wówczas 
wpisać aktuariusz.  
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Noty objaśniające do załącznika nr 3  
● Formularze A oraz III wypełniają wszystkie krajowe zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

Formularze grupy I wypełniają wszystkie krajowe zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, z wyjątkiem zakładów ubezpieczeń: 
– niebędących zakładami ubezpieczeń  nadrzędnymi, 
– podrzędnych, jeżeli jednocześnie są one zakładami ubezpieczeń nadrzędnymi oraz są one 

uwzględniane przy ustalaniu środków własnych podmiotów nadrzędnych będących krajowymi 
zakładami ubezpieczeń lub krajowymi zakładami reasekuracji,   

– których podmiotem dominującym jest dominujący podmiot ubezpieczeniowy niebędący zakładem 
ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, dominujący podmiot nieregulowany, zagraniczny zakład 
ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub 
zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 
Europejskiej. 

Formularze grupy II wypełniają wyłącznie krajowe zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, których podmiotem dominującym jest dominujący podmiot 
ubezpieczeniowy niebędący zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, dominujący podmiot 
nieregulowany, zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem 
członkowskim Unii Europejskiej lub zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie 
niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej i których podmiot dominujący nie podlega 
nadzorowi w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

● Ilekroć w formularzach jest mowa o ustawie to należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Ilekroć w formularzach jest mowa o rozporządzeniu to 
należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... w sprawie szczegółowego 
sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów  ubezpieczeń wchodzących w skład 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej (Dz. U. ...). 

● Dane procentowe należy wykazać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. W zaokrągleniu 
do tysiąca wykazuje się wyłącznie wartości wyrażone w złotych. Jeżeli poszczególne pozycje nie 
występują należy wpisać wartość 0.  

● W formularzach nie wyłącza się wielokrotnie tych samych elementów.  

● Przez zakład ubezpieczeń podrzędny należy rozumieć zakład ubezpieczeń podrzędny, o którym 
mowa w § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia ... w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków 
własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej.  

● Przez podmiot wiodący należy rozumieć podmiot dominujący niepodlegający nadzorowi 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, z poziomu którego następuje ustalenie nadwyżki albo 
niedoboru środków własnych krajowych zakładów  ubezpieczeń zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia 
z dnia ... w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów  
ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.  

Formularze 1.2 i 2.3  

● Przez dostępność wiarygodnych informacji dotyczących zagranicznego podmiotu podrzędnego, 
w tym także zakładu ubezpieczeń podrzędnego, rozumie się posiadanie przez zakład ubezpieczeń 
dokumentów potwierdzających na dzień sporządzenia sprawozdania, iż: 

○ podmiot regulowany podrzędny posiada zezwolenie na prowadzenie działalności oraz składa   
sprawozdania finansowe sporządzane na potrzeby organu nadzoru w państwie, w którym 
podmiot regulowany podrzędny ma swoją siedzibę, 

○ podmiot nieregulowany podrzędny publikuje sprawozdania finansowe zbadane przez biegłego 
rewidenta.  
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● Przez normy wypłacalności co najmniej porównywalne z wymogami określonymi w ustawie 
rozumie się: 

○ normy wypłacalności obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej i EFTA, 

○ normy wypłacalności uznane przez organ nadzoru za porównywalne, które w szczególności: 

■ przewidują wymóg uzyskania na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub 
działalności reasekuracyjnej oraz  

■ bazują na porównaniu zasobów kapitałowych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji 
z ryzykiem jego działalności mierzonym za pomocą miernika, np. marginesu wypłacalności, 
kapitału obarczonego ryzykiem – RBC, ustalonego w przepisach prawnych obowiązujących w 
państwie, w którym zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ma siedzibę.  

● W kolumnie C należy podać rodzaj podmiotu, używając określonych symboli: ZU – zakład 
ubezpieczeń, ZR – zakład reasekuracji, IKB – instytucja kredytowa bank, IKNB – instytucja 
kredytowa niebędąca bankiem, FI – firma inwestycyjna, PP – pozostałe podmioty. 

● W kolumnie D należy użyć jednego z następujących stwierdzeń – „porównywalne” albo 
„nieporównywalne”.  

● W kolumnie E należy użyć jednego z następujących twierdzeń – „tak” albo „nie”. 

● W kolumnie K należy użyć jednego z następujących twierdzeń – „tak” albo „nie”. 
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UZASADNIENIE 

 

Wejście w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. …) oraz projektowane rozporządzenie Ministra Finansów, które zastąpi 

dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2006 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów 

ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej (Dz. U. Nr 20, 

poz. 156 i z 2009 r. Nr 173, poz. 1347) powoduje konieczność wydania, na podstawie art. 169 

ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych 

i statystycznych zakładów ubezpieczeń. Proponowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych 

sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń (Dz. U. Nr 248, poz. 1654).  

Projekt niniejszego rozporządzenia jest analogiczny do dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych 

i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń 

i powtarza zdecydowaną większość jego przepisów. Analogicznie jak w dotychczas 

obowiązującym rozporządzeniu proponuje się wyodrębnienie w sprawozdaniach finansowych 

i statystycznych zakładów ubezpieczeń. części A (w zależności od zakresu rzeczowego 

działalności zakładu ubezpieczeń załącznik nr 1 albo załącznik nr 2) i części B (załącznik 

nr 3). Zakres sprawozdania zawarty w części B będzie dotyczył ustalenia wpływu 

uczestnictwa zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wielkość 

środków własnych tego zakładu i będzie wynikał z zastosowania § 3 proponowanego 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków 

własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej.  

Proponowane zmiany w stosunku do treści dotychczas obowiązującego rozporządzenia są 

związane z częścią B kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych 

zakładów ubezpieczeń i dotyczą: 

1) § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, 

2) not objaśniających do załącznika nr 3 do rozporządzenia,  
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3) poszczególnych formularzy załącznika nr 3 do rozporządzenia.  

W projektowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków 

własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej, proponuje się rozszerzenie stosowania przepisu § 3 ust. 2 na krajowe zakłady 

ubezpieczeń, których podmiot dominujący jest dominującym podmiotem nieregulowanym 

oraz przepisu § 13 ust. 1 na krajowe zakłady ubezpieczeń, których podmiot dominujący jest 

dominującym podmiotem nieregulowanym niepodlegającym nadzorowi w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej. Konsekwencją proponowanej zmiany powinno być 

zobowiązanie krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej 

grupy kapitałowej, których podmiot dominujący jest dominującym podmiotem 

nieregulowanym niepodlegającym nadzorowi w państwie członkowskim Unii Europejskiej do 

wypełniania formularzy części II załącznika nr 3 do rozporządzenia i wprowadzenie 

stosownej zmiany w akapicie trzecim not objaśniających do niniejszego rozporządzenia. 

W celu zapewnienia spójności projektu niniejszego rozporządzenia z proponowaną treścią 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków 

własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej, proponuje się odpowiednią zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 2 oraz nadanie części II 

załącznika nr 3 tytułu „II. Ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń 

w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, którego podmiotem dominującym niepodlegającym 

nadzorowi w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest dominujący podmiot 

ubezpieczeniowy, dominujący podmiot nieregulowany, zagraniczny zakład ubezpieczeń 

z siedzibą w państwie nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub 

zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie nie będącym państwem członkowskim 

Unii Europejskiej, na wartość środków własnych tego zakładu ubezpieczeń”. Równocześnie 

(poprzez dokonanie zmian w akapicie drugim not objaśniających do załącznika nr 3 do 

rozporządzenia) proponuje się zaznaczyć, że krajowe zakłady ubezpieczeń wchodzące 

w skład grupy kapitałowej, których podmiotem dominującym jest dominujący podmiot 

nieregulowany nie wypełniają formularzy grupy I.  

Proponowane zmiany w treści poszczególnych formularzy z grupy formularzy „Część B  

– ustalenie wpływu uczestnictwa zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniowej grupie 

kapitałowej na wielkość środków własnych tego zakładu ubezpieczeń” w stosunku do 

dotychczasowego aktu wykonawczego wynikają ze zmiany definicji ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej oraz proponowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu 
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ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. Proponowane zmiany w treści poszczególnych 

formularzy części I oraz części II załącznika nr 3 omówiono poniżej.  

Formularz 1.1.  

W formularzu 1.1. „Ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń 

nadrzędnego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego 

zakładu ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 148 ust. 8 

ustawy” części I wiersz 6 powinien otrzymać tytuł „Wartość aktywów zakładu ubezpieczeń 

nadrzędnego, które finansują kapitały własne podmiotów podrzędnych będących 

dominującymi podmiotami ubezpieczeniowymi lub dominującymi podmiotami 

nieregulowanymi”.  

Formularz 1.2.  

W formularzu 1.2 „Ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów 

podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego wchodzącego w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” części I dane dotyczące podmiotów podrzędnych 

zakładu ubezpieczeń nadrzędnego powinny obejmować oprócz danych dotyczących zakładów 

ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i dominujących podmiotów ubezpieczeniowych również 

dane dotyczące dominujących podmiotów nieregulowanych. 

Formularze:1.3 części I oraz 2.3 i 2.4 części II  

W formularzu 1.3 „Ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie 

wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń 

nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” części I oraz 

w formularzu 2.3 „Ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych 

krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” 

i formularzu 2.4 „Ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego 

w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” części II dane dotyczące podmiotów 

podrzędnych zakładu ubezpieczeń nadrzędnego powinny obejmować oprócz danych 

dotyczących zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, dominujących podmiotów 

ubezpieczeniowych i pozostałych podmiotów podrzędnych również dane dotyczące 

dominujących podmiotów nieregulowanych. Zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej powinny przedstawiać analogiczne dane dotyczące 

dominujących podmiotów nieregulowanych jak w przypadku dominujących podmiotów 

ubezpieczeniowych.  
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W formularzu 1.3 „Ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie 

wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń 

nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” części I oraz 

w formularzu 2.4 „Ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie 

wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń 

wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” części II proponuje się nadanie 

kolumnie H tytułu „Wartość aktywów zakładu ubezpieczeń nadrzędnego, które finansują 

kapitały własne podmiotów podrzędnych będących dominującymi podmiotami 

ubezpieczeniowymi lub dominującymi podmiotami nieregulowanymi, o ile nie zostały 

wyłączone na podstawie art.148 ust. 2a ustawy”.  

W formularzu 2.4. proponuje się nadanie kolumnie I tytułu „Wartość aktywów 

dominującego podmiotu ubezpieczeniowego lub dominującego podmiotu nieregulowanego, 

który jest podmiotem podrzędnym zakładu ubezpieczeń nadrzędnego, które odpowiadają 

elementom dopuszczalnym na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń 

podrzędnego, w którym zakład ubezpieczeń nadrzędny posiada udział pośredni poprzez ten 

dominujący podmiot ubezpieczeniowy lub dominujący podmiot nieregulowany”. Powyższa 

zmiana wynika z proponowanej zmiany w treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów 

w stosunku do treści analogicznego przepisu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

6 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych 

zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów 

prawnych.  

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (Rządowy Proces 

Legislacyjny) z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów i do 

konsultacji społecznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
 

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z: Komisją Nadzoru Finansowego, Polską 

Izbą Ubezpieczeń, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Ubezpieczeniowym Funduszem 

Gwarancyjnym, Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych 

i Reasekuracyjnych, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Krajową Radą Biegłych 

Rewidentów, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Izbą Zarządzających Funduszami 

i Aktywami, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Polską Izbą 

Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz z Komitetem Standardów 

Rachunkowości. 
 

3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na: 
 

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego,  
 

b) rynek pracy: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 
 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki, przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw,  
 

d) sytuację i rozwój regionalny: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 
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4.  Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie jest neutralne dla budżetu państwa, analogicznie jak 

dotychczasowa regulacja. 
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Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)  

z dnia 

w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji 

przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 

Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289 i ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania rocznych 

sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie 

kapitałowej przez: 

1) krajowe zakłady ubezpieczeń podlegające dodatkowemu nadzorowi oraz  

2) główne oddziały zakładów ubezpieczeń mających siedzibę w państwach niebędących 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zwane dalej „głównymi oddziałami”. 

§ 2. Krajowy zakład ubezpieczeń podlegający dodatkowemu nadzorowi oraz główny 

oddział sporządza roczne sprawozdanie dotyczące transakcji przeprowadzanych 

w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, zwane dalej „sprawozdaniem”, w formie określonej 

w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia oraz zgodnie z notami objaśniającymi do 

załączników do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają transakcje, z tytułu których po 

stronie krajowego zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo 

głównego oddziału powstało w okresie sprawozdawczym zobowiązanie lub wierzytelność 

o wartości przekraczającej 3% wysokości kapitału gwarancyjnego krajowego zakładu 

ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału. Wartość 

kapitału gwarancyjnego ustala się na dzień bilansowy. W odniesieniu do towarzystw 

ubezpieczeń wzajemnych uznanych za małe, obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 
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transakcje, z tytułu których powstało w okresie sprawozdawczym zobowiązanie lub 

wierzytelność o wartości przekraczającej 50 tys. zł. 

2. W przypadku zobowiązań lub wierzytelności warunkowych obowiązkowi 

sprawozdawczemu podlegają transakcje, z tytułu których po stronie krajowego zakładu 

ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału może powstać 

zobowiązanie lub wierzytelność o wartości przekraczającej 3% wysokości kapitału 

gwarancyjnego krajowego zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo 

głównego oddziału. Wartość kapitału gwarancyjnego ustala się na dzień bilansowy. Przepis 

ust. 1 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 

3. Z zachowaniem przepisów ust. 1 i 2 obowiązkowi sprawozdawczemu podlega każda 

transakcja, z tytułu której po stronie krajowego zakładu ubezpieczeń podlegającego 

dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału powstało w okresie sprawozdawczym, 

a w przypadku transakcji warunkowych może powstać, zobowiązanie lub wierzytelność 

o wartości przekraczającej 1 mln zł. 

§ 4. 1. Sprawozdanie dotyczy przeprowadzonych w ubezpieczeniowej grupie 

kapitałowej, w okresie sprawozdawczym, transakcji: 

1) pożyczek; 

2) gwarancji oraz innych transakcji pozabilansowych; 

3) środków stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności; 

4) lokat; 

5) reasekuracji biernej i działalności reasekuracyjnej; 

6) porozumień co do podziału kosztów; 

7) pozostałych transakcji. 

2. Sprawozdanie obejmuje także informację o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 

krajowego zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi oraz zagranicznego 

zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

poprzez główny oddział, sporządzoną na dzień bilansowy. 

§ 5. 1. W przypadku powtarzalnych transakcji jednego rodzaju zawieranych z tym 

samym podmiotem, krajowy zakład ubezpieczeń podlegający dodatkowemu nadzorowi oraz 

główny oddział może przedstawić informacje zbiorcze o tych transakcjach zamiast 

szczegółowej informacji o transakcjach. 
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2. Poprzez powtarzalne transakcje jednego rodzaju zawierane z tym samym podmiotem 

rozumieć należy transakcje dotyczące wierzytelności lub zobowiązań jednego rodzaju, 

opartych na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli z tytułu tych transakcji 

wierzycielem lub dłużnikiem zakładu ubezpieczeń jest ten sam podmiot. 

§ 6. 1. Sprawozdanie sporządza się za okres roku kalendarzowego na podstawie danych 

ujętych w dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym zakładu ubezpieczeń, o którym 

mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 

2. Sprawozdanie przedstawia się organowi nadzoru łącznie ze sprawozdaniem, o którym 

mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 

3. Sprawozdanie przedstawiane jest organowi nadzoru w formie pisemnej i formie 

elektronicznej na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych. Sprawozdanie to może 

zostać przesłane organowi nadzoru pocztą elektroniczną. 

§ 7. W zakresie wyceny pozycji sprawozdawczych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 

 

M I N I S T E R  F I N A N S Ó W  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. 

w sprawie rocznych  sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych 
w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz. U. Nr 172, poz. 1336), które traci moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym 
nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...). 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Finansów  
z dnia …, (poz. …) 

Załącznik nr 1  

ROCZNE SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ PODLEGAJĄCEGO DODATKOWEMU NADZOROWI DOTYCZĄCE TRANSAKCJI 
PRZEPROWADZANYCH W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

sporządzone na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

Spis formularzy: 

Strona tytułowa 

I. Informacje o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi 
I.1.A. Informacja o podmiocie wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
I.1.B. Wykaz podmiotów wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
I.2. Schemat organizacyjny ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej 
II.1.A. Lokaty zakładu ubezpieczeń w innych podmiotach wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.1.B. Rodzaje pasywów zakładu ubezpieczeń finansowane przez inne podmioty wchodzące w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.2.A. Gwarancje udzielone oraz inne transakcje pozabilansowe zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.2.B. Gwarancje otrzymane oraz inne transakcje pozabilansowe zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.3. Aktywa zakładu ubezpieczeń finansujące środki stanowiące pokrycie marginesu wypłacalności innych zakładów ubezpieczeń lub zakładów 

reasekuracji należących do ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.4.A. Reasekuracja czynna i retrocesja czynna zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.4.B. Reasekuracja bierna i retrocesja bierna zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.5. Porozumienia z zakładem ubezpieczeń co do podziału kosztów w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.6. Pozostałe transakcje w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
III. Informacje zbiorcze o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej 
IV. Podpisy 

Roczne sprawozdanie krajowego zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi dotyczące transakcji przeprowadzanych 
w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 

sporządzone na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
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Za okres sprawozdawczy             Data początkowa - ......... 
                                      Data końcowa - ......... 

Dane zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu 
 
Kod zakładu 
 

  
 

Pełna nazwa 
 

  
 

Kod pocztowy 
 

  
 

 Miasto 
 

  
 

Ulica 
 

  
 

 Nr 
 

  
 

 
Dane na temat ubezpieczeniowych grup kapitałowych 
 
Liczba ubezpieczeniowych grup kapitałowych, w skład których wchodzi na dzień 
bilansowy zakład ubezpieczeń podlegający dodatkowemu nadzorowi 
 

  
 

Liczba ubezpieczeniowych grup kapitałowych, w skład których wchodził w okresie 
sprawozdawczym zakład ubezpieczeń podlegający dodatkowemu nadzorowi 
 

  
 

 
                 Data wysłania sprawozdania: ................. 
                 Liczba stron sprawozdania:  ................. 

Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

I. Informacje o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi 
I.1.A. Informacja o podmiocie wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
 
Nazwa podmiotu wiodącego w 
ubezpieczeniowej grupie 

kapitałowej 
 

 Adres siedziby podmiotu 
(lub miejsca 
zamieszkania) 

 

  
Status 
podmiotu 

 

 Forma prawna 
zgodnie z prawem 
kraju siedziby 

 

  
Rodzaj 
podmiotu 

 
A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

I. Informacje o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi 
I.1.B. Wykaz podmiotów wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

Podmioty 
bezpośrednio 
dominujące, 

posiadające znaczący 
udział kapitałowy 
lub które mają 

podpisaną umowę o 
zarządzaniu innym 
(innymi) podmiotami 
wchodzącymi w skład 
ubezpieczeniowej 
grupy kapitałowej 

 

  
Podmioty bezpośrednio 
zależne od podmiotów 
wykazanych w kol. A, w 

których podmioty wykazane w 
kol. A mają znaczący udział 
kapitałowy lub z którymi 

podmiot wykazany w kol. A ma 
podpisaną umowę o 

zarządzanie, wchodzące w 
skład ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej 
 

  
 
 
 
 

Kraj 
siedziby 
podmiotu 

wykazanego w 
kol. B 

 

  
 
 
 
 

Rodzaj 
podmiotu 

wykazanego w 
kol. B 

 

  
 
 

Typ bliskiego 
powiązania 
podmiotu z 
kol. A z 

podmiotem z 
kol. B 

 

  
 
 

Udział podmiotu z 
kol. A w kapitale 

podstawowym 
podmiotu z kol. B 

(w %) 
 

  
 
 

Udział liczby głosów 
podmiotu z kol. A w 
liczbie głosów na 

WZA / WZU podmiotu z 
kol. B (w %) 

 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

I. Informacje o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi 
I.2. Schemat organizacyjny ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej  
.................... 

Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 

Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.1.A. Lokaty zakładu ubezpieczeń w innych podmiotach wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

Nazwa podmiotu będącego stroną 
transakcji z zakładem ubezpieczeń 
podlegającym nadzorowi dodatkowemu 

 

  
Opis 

transakcji 
 

  
Data zawarcia 
transakcji 

 

  
Cena 

nabycia/zbycia 
 

  
Okres wykonywania 

transakcji 
 

  
Przepływy pieniężne w 
okresie sprawozdawczym 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

I. Akcje i udziały 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

II. Pożyczki udzielone 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.                 
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3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

III. Dłużne papiery wartościowe 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

IV. Pozostałe lokaty 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.1.B. Rodzaje pasywów zakładu ubezpieczeń finansowane przez inne podmioty wchodzące w skład ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

 
 
 

Nazwa podmiotu będącego stroną 
transakcji z zakładem ubezpieczeń 

podlegającym nadzorowi 
dodatkowemu 

  
 
 
 

Opis 
transakcji 

 

 Kategorie 
aktywów, za 

pomocą których 
finansowane są 
pasywa zakładu 
ubezpieczeń 
podlegającego 

  
 
 

Data 
zawarcia 
transakcji 

 

  
 
 

Wartość 
zobowiązania/ 
wierzytelności 

 

  
 
 

Okres 
wykonywania 
transakcji 

 

  
 
 

Przepływy pieniężne 
w okresie 

sprawozdawczym 
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 nadzorowi 
dodatkowemu 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

 I 
 

I. Kapitały własne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

II. Pożyczki podporządkowane 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

III. Pozostałe zobowiązania i 
fundusze specjalne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
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II.2.A. Gwarancje udzielone oraz inne transakcje pozabilansowe zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

 
Nazwa podmiotu będącego stroną 

transakcji z zakładem ubezpieczeń 
podlegającym nadzorowi 

dodatkowemu 
 

  
 

Opis 
transakcji 

 

  
Data 

zawarcia 
transakcji 

 

  
Wartość 

zobowiązania/ 
wierzytelności 

 

 Wartość 
zabezpieczeń 

ustanowionych na 
aktywach zakładu 

ubezpieczeń 
 

 Okres 
wykonywania 
transakcji 

 

 Przepływy pieniężne 
w okresie 

sprawozdawczym 
 

   
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

 I 
 

I. Gwarancje i poręczenia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

II. Pozostałe zobowiązania 
pozabilansowe 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
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II.2.B. Gwarancje otrzymane oraz inne transakcje pozabilansowe zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

Nazwa podmiotu będącego stroną 
transakcji z zakładem ubezpieczeń 
podlegającym nadzorowi dodatkowemu 

 

  
 

Opis 
transakcji 

 

  
Data zawarcia 
transakcji 

 

  
Wartość 

zobowiązania/ 
wierzytelności 

 

  
Okres wykonywania 

transakcji 
 

  
Przepływy pieniężne w 
okresie sprawozdawczym 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

I. Gwarancje i poręczenia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

II. Pozostałe należności 
pozabilansowe 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
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II.3. Aktywa zakładu ubezpieczeń finansujące środki stanowiące pokrycie marginesu wypłacalności innych zakładów 
ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji należących do ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

Nazwa podmiotu będącego stroną 
transakcji z zakładem ubezpieczeń 
podlegającym nadzorowi dodatkowemu 

 

  
 

Opis 
transakcji 

 

  
Data zawarcia 
transakcji 

 

  
Wartość 

zobowiązania/ 
wierzytelności 

 

  
Okres wykonywania 

transakcji 
 

  
Przepływy pieniężne w 
okresie sprawozdawczym 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

I. Akcje i udziały 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

II. Pożyczki podporządkowane 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

III. Inne aktywa 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.4.A. Reasekuracja czynna i retrocesja czynna zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 
Nazwa podmiotu będącego stroną 

transakcji z zakładem ubezpieczeń 
podlegającym nadzorowi 

dodatkowemu 
 

  
Typ  
umowy 

 

 Data 
wprowadzenia 
umowy do 
ksiąg 

 

 Data 
wygaśnięcia 
zobowiązań i 
wierzytelności  

 

  
 

Wartość 
wierzytelności 

 

  
 

Wartość 
zobowiązania 

 

  
Przepływy pieniężne w 

okresie 
sprawozdawczym 

 

   
 

  
 

 z tytułu umowy 
 

  
 

  
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ...... r.. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.4.B. Reasekuracja bierna i retrocesja bierna zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 
Nazwa podmiotu będącego stroną 

transakcji z zakładem ubezpieczeń 
podlegającym nadzorowi 

dodatkowemu 
 

  
 

Typ umowy 
 

 Data 
wprowadzenia 
umowy do 
ksiąg 

 

 Data 
wygaśnięcia 
zobowiązań i 
wierzytelności  

 

  
 

Wartość 
wierzytelności 

 

  
 

Wartość 
zobowiązania 

 

 Przepływy pieniężne 
w okresie 

sprawozdawczym 
 

   
 

  
 

 z tytułu umowy 
 

  
 

  
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.5. Porozumienia z zakładem ubezpieczeń co do podziału kosztów w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

Nazwy 
podmiotów 
będących 
stronami  

 

  
 

  
 

  
 

 Koszt transakcji 
 

  
Okres 

wykonywania 
transakcji 

 

 Przepływy 
pieniężne w 
okresie 

sprawozdawczym 
 

porozumienia 
określonego  

 

 Przedmiot 
porozumienia 

 

 Opis 
sposobu  

 

 Data zawarcia 
porozumienia 

 

 całkowity 
 

 przypadający na 
okres sprawozdawczy 

 

  
 

  
 

w kol. B z 
zakładem 

ubezpieczeń 
podlegającym 
nadzorowi 
dodatkowemu 

 

  
 

 podziału 
kosztów 

 

  
 

  
 

ogółem 
 

 przypadający 
na zakład 
ubezpieczeń 
podlegający 
nadzorowi 
dodatkowemu 

 

  
 

ogółem 
 

 przypadający 
na zakład 
ubezpieczeń 
podlegający 
nadzorowi 
dodatkowemu 

 

  
 
od 
 

  
 
do 
 

  
 

wpływy 
 

  
 

wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

 I 
 

 J 
 

 K 
 

 L 
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3.                         
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Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.6. Pozostałe transakcje w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 
Nazwa podmiotu będącego stroną 

transakcji z zakładem ubezpieczeń 
podlegającym nadzorowi 

dodatkowemu 
 

  
Opis 

transakcji 
 

  
Data zawarcia 
transakcji 

 

 Wartość 
zobowiązań/ 

wierzytelności 
 

 Okres wykonywania 
transakcji 

 

 Przepływy pieniężne w 
okresie sprawozdawczym 

 

   
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3.                 
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Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

III. Informacje zbiorcze o transakcjach zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 
Nazwa podmiotu będącego 
stroną transakcji z 
zakładem ubezpieczeń 
podlegającym nadzorowi 

dodatkowemu 
 

  
 

Rodzaj 
transakcji 

 

 Opis rodzaju 
podstawy 

faktycznej i 
prawnej 

zobowiązań/ 
wierzytelności 

 

  
 

Liczba 
transakcji 

 

  
Wartość 

zobowiązań/ 
wierzytelności 

 

 Okres, w 
którym 

transakcje 
były 

zawierane 
 

 Okres, w 
którym 

transakcje 
były 

wykonywane 
 

 Przepływy 
pieniężne w 
okresie 

sprawozdawczym 
 

   
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

 I 
 

 J 
 

 K 
 

1. 
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3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Nazwa zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

IV. Podpisy 

.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 

....................... główny księgowy ...........  ......... 
  imię      nazwisko                        data       podpis 

                 osoba wskazana do udzielania 
                  wyjaśnień w sprawie sposobu 
                   sporządzenia sprawozdania 
........  .............  finansowego    ...........  ......... 
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  imię       nazwisko                       data      podpis 

                         .............  ...........  ......... 
                           e-mail        telefon      faks 

                  osoba, której powierzono 
                      prowadzenie ksiąg 
.......................  rachunkowych   ...........  ......... 
  imię       nazwisko                       data      podpis 

Noty objaśniające: 
* Sprawozdanie powinno zostać przesłane do organu nadzoru w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej). Każda strona w stopce powinna 

posiadać kolejny numer. Sprawozdanie zawiera formularze ponumerowane, zgodnie ze spisem formularzy. 
* Zakład ubezpieczeń podlegający dodatkowemu nadzorowi jest zobowiązany wypełnić wszystkie formularze; jeżeli poszczególne pozycje nie występują, 

należy wpisać wartość 0. Kwoty wykazywane w sprawozdaniu podaje się z dokładnością do tysiąca złotych. 
* Jeśli zakład ubezpieczeń podlegający dodatkowemu nadzorowi wchodzi na dzień bilansowy w skład kilku ubezpieczeniowych grup kapitałowych, 

a dodatkowo w okresie sprawozdawczym wchodził w skład innych ubezpieczeniowych grup kapitałowych, wówczas formularze części II i III należy 
sporządzić oddzielnie dla każdej z ubezpieczeniowych grup kapitałowych. 

* W formularzach części II w kolumnie „Okres wykonania transakcji: od" należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, termin 
(przewidywany termin) rozpoczęcia wykonywania transakcji (realizowania przez zakład ubezpieczeń przyjętego zobowiązania lub przysługującej 
wierzytelności, z uwzględnieniem terminu wcześniejszego, jeżeli są różne). 

* W formularzach części II w kolumnie „Okres wykonania transakcji: do" należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, termin 
(przewidywany termin) zakończenia wykonywania transakcji (zrealizowania przez zakład ubezpieczeń przyjętego zobowiązania lub przysługującej 
wierzytelności, z uwzględnieniem terminu późniejszego, jeżeli są różne). 

* Rodzaje transakcji należy wykazać zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia. 

Formularz I.1.A. 
W kolumnie A należy wskazać podmiot wiodący w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej. Podmiotem wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 

jest podmiot wchodzący w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej i niepozostający w stosunku zależności od jakiegokolwiek innego podmiotu, będący: 
- zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi dodatkowemu lub 
- zakładem reasekuracji podlegającym nadzorowi dodatkowemu, lub 
- zagranicznym zakładem ubezpieczeń, będącym podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- zagranicznym zakładem reasekuracji, będącym podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- dominującym podmiotem nieregulowanym, będącym podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- mieszanym dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi 

dodatkowemu. 
W kolumnie C należy wykazać status podmiotu wiodącego zgodnie z oznaczeniami: OF - osoba fizyczna, OP - osoba prawna oraz JO - jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej. 
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W kolumnie E należy podać rodzaj podmiotu, używając określonych symboli: ZU - zakład ubezpieczeń , ZR - zakład reasekuracji, IKB - instytucja 
kredytowa bank, IKNB - instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI - firma inwestycyjna, PP - pozostałe podmioty. 

Formularz I.1.B. 
W kolumnie A należy wykazać wszystkie podmioty wchodzące w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, której częścią jest zakład ubezpieczeń 

podlegający nadzorowi dodatkowemu: 
- bezpośrednio dominujące nad innymi podmiotami z ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, 
- posiadające bezpośrednio znaczący udział kapitałowy w podmiotach z ubezpieczeniowej grupy kapitałowej lub 
- posiadające jako akcjonariusz, wspólnik lub udziałowiec innego podmiotu z ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 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. 

W kolumnie B należy wykazać wszystkie podmioty wchodzące w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, której częścią jest zakład ubezpieczeń 
podlegający nadzorowi dodatkowemu: 
- bezpośrednio zależne od podmiotów wykazanych w kolumnie A, 
- w których podmioty wykazane w kolumnie A mają znaczący udział kapitałowy lub 
- w których podmiot wykazany w kolumnie A posiada jako akcjonariusz, wspólnik lub udziałowiec 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 tych podmiotów. 

W kolumnie C należy wykazać nazwy oraz kody krajów zgodne z normami ISO siedziby podmiotów wykazanych w kolumnie B. 
W kolumnie D należy wykazać rodzaj podmiotu wykazanego w kolumnie B, używając określonych symboli: ZU - zakład ubezpieczeń, ZR - zakład 

reasekuracji, IKB - instytucja kredytowa bank, IKNB - instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI - firma inwestycyjna, PP - pozostałe podmioty. 
W kolumnie E należy wykazać typ bliskiego powiązania podmiotu z kolumny A z podmiotem z kolumny B, używając symboli: A - dominacja, B - znaczący 

udział kapitałowy oraz C - 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. 

Formularz I.2. 
Schemat organizacyjny ubezpieczeniowej grupy kapitałowej należy sporządzić w postaci graficznej. Na schemacie należy podać procentowe 

bezpośrednie udziały w kapitałach podstawowych podmiotów z ubezpieczeniowej grupy kapitałowej w innych podmiotach z ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej. 

Formularz II.5. 
W kolumnie C należy określić procentowy lub inny sposób podziału kosztów w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. W przypadku gdy różne 

rodzaje kosztów z tytułu danej transakcji dzielone są w różny sposób, należy to ująć w opisie. 
W kolumnie E należy wykazać sumę kosztów wynikającą z zawartej umowy. 
W kolumnie G należy wykazać sumę kosztów wynikającą z zawartej umowy przypadającą na okres sprawozdawczy. 

Formularz III 
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W kolumnie F należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR, najwcześniejszą datę zawarcia transakcji spośród transakcji, o których informacja podana 
została łącznie. 

W kolumnie G należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR, najpóźniejszą datę zawarcia transakcji spośród transakcji, o których informacja podana 
została łącznie. 

W kolumnie H należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, najwcześniejszy termin (przewidywany termin) rozpoczęcia 
wykonywania transakcji (realizowania przez zakład ubezpieczeń przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu 
wcześniejszego, jeżeli są różne) spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie. 

W kolumnie I należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, najpóźniejszy termin (przewidywany termin) zakończenia 
wykonywania transakcji (realizowania przez zakład ubezpieczeń przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu 
późniejszego, jeżeli są różne) spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie. 



 19 

Załącznik nr 2  

ROCZNE SPRAWOZDANIE GŁÓWNEGO ODDZIAŁU DOTYCZĄCE TRANSAKCJI PRZEPROWADZANYCH W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE 
KAPITAŁOWEJ 

sporządzone na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 

Spis formularzy: 

Strona tytułowa 
I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
I.1. Informacja o podmiocie wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zagranicznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność na terytorium 

RP poprzez główny oddział. 
I.2. Szczegółowe informacje o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zagraniczny zakład 

ubezpieczeń wykonujący działalność na terytorium RP poprzez główny oddział. 
I.3. Informacje zbiorcze o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zagraniczny zakład 

ubezpieczeń wykonujący działalność na terytorium RP poprzez główny oddział. 
II. Podpisy 

Roczne sprawozdanie głównego oddziału dotyczące transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 

sporządzone na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

Za okres sprawozdawczy          Data początkowa - ............ 
                                   Data końcowa - ............ 

Dane głównego oddziału 
Kod zakładu 
Pełna nazwa 
Kod pocztowy                      Miasto 
Ulica                             Nr 

Dane na temat ubezpieczeniowych grup kapitałowych 

Liczba ubezpieczeniowych grup kapitałowych, w skład których wchodzi na dzień bilansowy zagraniczny zakład ubezpieczeń wykonujący działalność na 
terytorium RP poprzez główny oddział. 
Liczba ubezpieczeniowych grup kapitałowych, w skład których wchodził w okresie sprawozdawczym zagraniczny zakład ubezpieczeń wykonujący działalność 
na terytorium RP poprzez główny oddział. 
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                      Data wysłania sprawozdania: ............ 
                       Liczba stron sprawozdania: ............ 

Nazwa głównego oddziału: ................... 
Sporządzone za okres od dnia ......... r. do dnia ......... r. 

I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
I.1. Informacja o podmiocie wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zagranicznego zakładu ubezpieczeń 

wykonującego działalność na terytorium RP poprzez główny oddział 
 

Nazwa podmiotu 
wiodącego w 

ubezpieczeniowej 
grupie kapitałowej 

 

 Adres siedziby 
podmiotu (lub 

miejsca 
zamieszkania) 

 

 Status 
podmiotu 

 

 Forma prawna 
zgodnie z prawem 
kraju siedziby 

 

 Rodzaj podmiotu 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Nazwa głównego oddziału: ..................................... 
Sporządzone za okres od dnia ...... r. do dnia ........ r. 

I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
I.2. Szczegółowe informacje o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład 
której wchodzi zagraniczny zakład ubezpieczeń wykonujący działalność na terytorium RP poprzez główny oddział 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie 
kapitałowej ........................ 
 
Nazwa podmiotu 

będącego 
stroną 

transakcji z 
głównym 
oddziałem 

 

  
 

Kraj 
siedziby 
podmiotu 

wykazanego w 
kol. A 

 

  
 

Rodzaj 
podmiotu 
wykazanego 
w kol. A 

 

 Typ 
bliskiego 
powiązania 
zakładu 

ubezpieczeń 
głównego 
oddziału z 
podmiotem z 

 

  
 
 

Rodzaj 
transa
kcji 
 

  
 
 

Opis 
transak
cji 
 

  
 
 

Data 
zawarcia 
transakcji 

 

  
 
 

Wartość 
zobowiązań/ 

wierzytelności 
 

  
 
 

Okres 
wykonywania 
transakcji 

 

  
 

Przepływy 
pieniężne w 
okresie 

sprawozdawczym 
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 kol. A 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

 I 
 

 J 
 

 K 
 

 L 
 

1. 
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Nazwa głównego oddziału: ..................................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
I.3. Informacje zbiorcze o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład 

której wchodzi zagraniczny zakład ubezpieczeń wykonujący działalność na terytorium RP poprzez główny oddział 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie 
kapitałowej ........................ 
 
Nazwa podmiotu będącego 
stroną transakcji z 
głównym oddziałem 

 

  
 

Rodzaj 
transakcji 

 

 Opis rodzaju 
podstawy 

faktycznej i 
prawnej 

zobowiązań/ 

  
 

Liczba 
transakcji 

 

  
 

Wartość 
zobowiązań/ 

wierzytelności 

 Okres, w 
którym 

transakcje 
były 

zawierane 

 Okres, w 
którym 

transakcje 
były 

wykonywane 

 Przepływy 
pieniężne w 
okresie 

sprawozdawczym 
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 wierzytelności 
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

 I 
 

 J 
 

 K 
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Nazwa głównego oddziału: ................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ...... r. 

II. Podpisy 

.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
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.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 

....................... główny księgowy ...........  ......... 
  imię      nazwisko                        data       podpis 

                 osoba wskazana do udzielania 
                  wyjaśnień w sprawie sposobu 
                   sporządzenia sprawozdania 
.......................  finansowego    ...........  ......... 
  imię       nazwisko                       data      podpis 

                         .............  ...........  ......... 
                           e-mail        telefon      faks 

                  osoba, której powierzono 
                      prowadzenie ksiąg 
........  .............  rachunkowych   ...........  ......... 
  imię       nazwisko                       data      podpis 

Noty objaśniające: 
* Sprawozdanie powinno zostać przesłane do organu nadzoru w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej). Każda strona w stopce powinna 

posiadać kolejny numer. Sprawozdanie zawiera formularze ponumerowane, zgodnie ze spisem formularzy. 
* Główny oddział jest zobowiązany wypełnić wszystkie formularze; jeżeli poszczególne pozycje nie występują, należy wpisać wartość 0. Kwoty wykazywane 

w sprawozdaniu podaje się z dokładnością do tysiąca złotych. 
* Jeśli zakład ubezpieczeń podlegający dodatkowemu nadzorowi wchodzi na dzień bilansowy w skład kilku ubezpieczeniowych grup kapitałowych, a 

dodatkowo w okresie sprawozdawczym wchodził w skład innych ubezpieczeniowych grup kapitałowych, wówczas formularze części II należy sporządzić 
oddzielnie dla każdej z ubezpieczeniowych grup kapitałowych. 

* Rodzaje transakcji należy wykazać zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia. 

Formularz I.1. 
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W kolumnie A należy wskazać podmiot wiodący w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zagranicznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność 
na terytorium RP poprzez główny oddział. Podmiotem wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej jest podmiot wchodzący w skład ubezpieczeniowej 
grupy kapitałowej i niepozostający w stosunku zależności od jakiegokolwiek innego podmiotu, będący: 
- zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi dodatkowemu lub 
- zakładem reasekuracji podlegającym nadzorowi dodatkowemu, lub 
- zagranicznym zakładem ubezpieczeń, będącym podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- zagranicznym zakładem reasekuracji, będącym podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lubF 
- dominującym podmiotem nieregulowanym, będącym podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- mieszanym dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi 

dodatkowemu. 
W kolumnie C należy wykazać status podmiotu wiodącego zgodnie z oznaczeniami: OF - osoba fizyczna, OP - osoba prawna oraz JO - jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej. 
W kolumnie E należy podać rodzaj podmiotu, używając określonych symboli: ZU - zakład ubezpieczeń, ZR - zakład reasekuracji, IKB - instytucja 

kredytowa bank, IKNB - instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI - firma inwestycyjna, PP - pozostałe podmioty. 

Formularz I.2. 
W kolumnie B należy wykazać nazwy oraz kody krajów siedziby podmiotów wykazanych w kolumnie A zgodne z normami ISO. 
W kolumnie C należy wykazać rodzaj podmiotu wykazanego w kolumnie A, używając określonych symboli: ZU - zakład ubezpieczeń, ZR - zakład 

reasekuracji, IKB - instytucja kredytowa bank, IKNB - instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI - firma inwestycyjna, PP - pozostałe podmioty. 
W kolumnie D należy wykazać typ bliskiego powiązania podmiotu z kolumny A z zagranicznym zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność na 

terytorium RP poprzez główny oddział, używając symboli: A - dominacja, B - znaczący udział kapitałowy, C - 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 oraz D - brak powiązań. 

W kolumnie E należy wykazać rodzaje transakcji zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia. 
W kolumnie I należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, termin (przewidywany termin) rozpoczęcia wykonywania transakcji 

(realizowania przez zakład ubezpieczeń przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu wcześniejszego, jeżeli są 
różne). 

W kolumnie J należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, termin (przewidywany termin) zakończenia wykonywania transakcji 
(zrealizowania przez zakład ubezpieczeń przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu późniejszego, jeżeli są różne). 

Formularz I.3. 

W kolumnie F należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR, najwcześniejszą datę zawarcia transakcji spośród transakcji, o których informacja podana 
została łącznie. 

W kolumnie G należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR, najpóźniejszą datę zawarcia transakcji spośród transakcji, o których informacja podana 
została łącznie. 
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W kolumnie H należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, najwcześniejszy termin (przewidywany termin) rozpoczęcia 
wykonywania transakcji (realizowania przez zakład ubezpieczeń przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu 
wcześniejszego, jeżeli są różne) spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie. 

W kolumnie I należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, najpóźniejszy termin (przewidywany termin) zakończenia 
wykonywania transakcji (realizowania przez zakład ubezpieczeń przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu 
późniejszego, jeżeli są różne) spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/68rch 



 1 

 

UZASADNIENIE 

 

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych sprawozdań 

zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie 

kapitałowej, związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o nadzorze 

uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami 

reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...), która implementowała do polskich przepisów 

postanowienia dyrektywy 2011/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 

2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE, 2009/138/WE 

w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu 

finansowego. Powyższa ustawa wprowadziła m.in. zmiany definicji nadzoru dodatkowego, 

zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

oraz ubezpieczeniowej grupy kapitałowej zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy. 

Wprowadzona zmiana treści art. 2 ust. 1 pkt 5c ustawy rozszerza zakres podmiotów objętych 

nadzorem dodatkowym m.in. na krajowe zakłady ubezpieczeń, które są podmiotami 

zależnymi dominujących podmiotów nieregulowanych. Konsekwencją rozszerzenia zakresu 

podmiotów objętych nadzorem dodatkowym jest zmiana definicji ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej. W skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej może wchodzić (oprócz 

podmiotów wymienionych w dotychczas obowiązującym art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy 

o działalności ubezpieczeniowej) dominujący podmiot nieregulowany, jeżeli jest on 

podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu.  

Projekt rozporządzenia jest analogiczny do dotychczasowego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń 

dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz. U. 

Nr 172 poz. 1336), wydanego na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej. Zmiany w stosunku do treści dotychczas obowiązującego rozporządzenia 

dotyczą określenia podmiotu wiodącego. Projekt zmienionego rozporządzenia, analogicznie 

jak dotychczas obowiązujący akt wykonawczy, zobowiązuje krajowe zakłady ubezpieczeń, 

podlegające nadzorowi dodatkowemu do wskazania podmiotu wiodącego 

w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej w formularzu I.1.A. w załączniku nr 1. Główne 

oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń są obowiązane do wskazania podmiotu 

wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej w formularzu I.1. w załączniku nr 2. 
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W związku ze zmianą definicji nadzoru dodatkowego i wynikającej z tego zmiany definicji 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej wprowadzonych w słowniku ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej konieczna jest zmiana definicji podmiotu wiodącego 

w  notach objaśniających do ww. formularzy. Proponuje się zdefiniowanie podmiotu 

wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej jako „podmiotu wchodzącego w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej i niepozostającego w stosunku zależności od 

jakiegokolwiek innego podmiotu, będącego:  

– zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi dodatkowemu lub 

– zakładem reasekuracji podlegającym nadzorowi dodatkowemu, lub 

– zagranicznym zakładem ubezpieczeń, będącym podmiotem dominującym zakładu 

ubezpieczeń podlegającemu nadzorowi dodatkowemu, lub 

– zagranicznym zakładem reasekuracji, będącym podmiotem dominującym zakładu 

ubezpieczeń podlegającemu nadzorowi dodatkowemu, lub 

– dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym 

zakładu ubezpieczeń podlegającemu nadzorowi dodatkowemu, lub 

– dominującym podmiotem nieregulowanym, będącym podmiotem dominującym 

zakładu ubezpieczeń podlegającemu nadzorowi dodatkowemu, lub 

– mieszanym dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem 

dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającemu nadzorowi dodatkowemu”.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących 

notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (Rządowy Proces 

Legislacyjny) z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów i do 

konsultacji społecznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
 

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na krajowe zakłady ubezpieczeń podlegające 

dodatkowemu nadzorowi oraz główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń. 
 

 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z: Komisją Nadzoru Finansowego, Polską 

Izbą Ubezpieczeń, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Ubezpieczeniowym Funduszem 

Gwarancyjnym, Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych 

i Reasekuracyjnych, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Krajową Radą Biegłych 

Rewidentów, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Izbą Zarządzających Funduszami 

i Aktywami, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Polską Izbą 

Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz z Komitetem Standardów 

Rachunkowości. 
 

 3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na: 
 

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego,  
 

b) rynek pracy: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 
 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki, przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw,  
 

d) sytuację i rozwój regionalny: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 
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 4. Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie jest neutralne dla budżetu państwa, analogicznie jak 

dotychczasowa regulacja. 
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Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)  

z dnia 

w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów 

reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Na podstawie art. 223zw ust. 12 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289 i ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ustalania środków własnych 

krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

§ 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej; 

2) udziale – należy przez to rozumieć posiadanie w stosunku do innego podmiotu:  

a) statusu podmiotu dominującego 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. z 2013 r. 

poz. 1382) lub   

b) znaczącego udziału kapitałowego w rozumieniu art. 3 pkt 14 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 2006 r. Nr 83, 

poz. 719, z późn. zm.2)), lub  

c) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), lub innej umowy 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, 
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, z 2012 r. poz. 1385 oraz z 2013 r. poz. 1036 i ... . 



– 2 – 

o podobnym charakterze zawartej z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub 

udziałowcami; 

3) zakładzie reasekuracji nadrzędnym – należy przez to rozumieć zakład reasekuracji, 

który posiada udział w zakładzie ubezpieczeń lub innym zakładzie reasekuracji; 

4) zakładzie reasekuracji podrzędnym – należy przez to rozumieć zakład reasekuracji lub 

zakład ubezpieczeń, w którym inny zakład reasekuracji posiada udział; 

5) podmiocie nadrzędnym – należy przez to rozumieć podmiot, który posiada udział 

w innym podmiocie; 

6) podmiocie podrzędnym – należy przez to rozumieć podmiot, w którym inny podmiot 

posiada udział; 

7) proporcji posiadanego udziału – należy przez to rozumieć wartość odpowiadającą sumie 

wszystkich procentowych zaangażowań zakładu reasekuracji nadrzędnego w kapitale 

zakładowym zakładu reasekuracji podrzędnego, wynikających z bezpośrednich 

i pośrednich powiązań kapitałowych, a w przypadku braku powiązań kapitałowych  

– wartość ustaloną przez organ nadzoru; w przypadku pośredniego powiązania 

kapitałowego procentowe zaangażowanie oblicza się jako iloczyn kolejnych 

zaangażowań kapitałowych; 

8) udziale pośrednim – należy przez to rozumieć udział podmiotu nadrzędnego polegający 

na zaangażowaniu kapitałowym podmiotu podrzędnego w inne podmioty; 

9) elementach dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności – należy przez to 

rozumieć:  

a) posiadane przez zakład reasekuracji aktywa, spełniające warunki uznania za środki 

własne tego zakładu reasekuracji w rozumieniu art. 223zw ust. 1–10 i 13 ustawy 

lub   

  b) posiadane przez zakład ubezpieczeń aktywa, spełniające warunki uznania za środki 

własne tego zakładu ubezpieczeń w rozumieniu art. 148 ust. 1–6 i art. 148a ustawy;   

10) wymogu wypłacalności – należy przez to rozumieć większą z dwóch wartości: margines 

wypłacalności lub kapitał gwarancyjny; 

11) nadwyżce albo niedoborze środków własnych – należy przez to rozumieć odpowiednio 

nieujemną albo ujemną różnicę pomiędzy środkami własnymi, a wymogiem 

wypłacalności. 

§ 3. 1. W przypadku krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego nadwyżkę albo 

niedobór środków własnych ustala się w sposób określony w § 12, z zastrzeżeniem § 4. 
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2. W przypadku krajowego zakładu reasekuracji, którego podmiotem dominującym jest 

dominujący podmiot ubezpieczeniowy, dominujący podmiot nieregulowany, zagraniczny 

zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 

Europejskiej lub zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, przy ustalaniu nadwyżki albo niedoboru środków 

własnych przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem § 13. 

§ 4. 1. Przy ustalaniu środków własnych zakładu reasekuracji nadrzędnego uwzględnia 

się nadwyżkę albo niedobór środków własnych każdego zakładu reasekuracji podrzędnego, 

stosownie do proporcji posiadanego udziału zakładu reasekuracji nadrzędnego w zakładzie 

reasekuracji podrzędnym, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku gdy zakład reasekuracji podrzędny jest podmiotem zależnym zakładu 

reasekuracji nadrzędnego, zakład reasekuracji nadrzędny uwzględnia w pełnej wysokości 

niedobór środków własnych wykazywany przez zakład reasekuracji podrzędny, niezależnie 

od proporcji posiadanego udziału. 

3. Na wniosek zakładu reasekuracji nadrzędnego organ nadzoru może zezwolić na 

uwzględnienie niedoboru, o którym mowa w ust. 2, stosownie do proporcji posiadanego 

udziału w zakładzie reasekuracji podrzędnym, jeżeli odpowiedzialność zakładu reasekuracji 

nadrzędnego, posiadającego udział w zakładzie reasekuracji podrzędnym, za zobowiązania 

tego zakładu reasekuracji podrzędnego jest ściśle i jednoznacznie ograniczona do 

posiadanego udziału. 

§ 5. 1. W celu uniknięcia uwzględniania tych samych elementów dopuszczalnych na 

pokrycie wymogu wypłacalności względem więcej niż jednego zakładu reasekuracji lub 

zakładu ubezpieczeń przy ustalaniu środków własnych zakładu reasekuracji nadrzędnego 

wyłącza się: 

1) wartość aktywów zakładu reasekuracji nadrzędnego, które odpowiadają elementom 

dopuszczalnym na pokrycie wymogu wypłacalności któregokolwiek zakładu 

reasekuracji podrzędnego; 

2) wartość aktywów zakładu reasekuracji podrzędnego, które odpowiadają elementom 

dopuszczalnym na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu reasekuracji nadrzędnego; 

3) wartość aktywów zakładu reasekuracji podrzędnego, które odpowiadają elementom 

dopuszczalnym na pokrycie wymogu wypłacalności jakiegokolwiek innego zakładu 

reasekuracji podrzędnego tego zakładu reasekuracji nadrzędnego. 
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2. Wyłączenia aktywów, o których mowa w ust. 1, nie dokonuje się, jeżeli są one 

uwzględniane przy ustalaniu środków własnych zgodnie z art. 223zw ust. 1–10 i 13 ustawy.  

§ 6. 1. Przy ustalaniu środków własnych zakładu reasekuracji nadrzędnego uwzględnia 

się wartość nieopłaconego kapitału zakładowego zakładu reasekuracji podrzędnego, pod 

warunkiem że odpowiada on wartości elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności tego zakładu reasekuracji podrzędnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy nieopłacony kapitał zakładowy zakładu reasekuracji podrzędnego 

stanowi zobowiązanie zakładu reasekuracji nadrzędnego, przy ustalaniu środków własnych 

zakładu reasekuracji nadrzędnego wyłącza się wartość nieopłaconego kapitału zakładowego 

zakładu reasekuracji podrzędnego w części, w jakiej odpowiada zobowiązaniu zakładu 

reasekuracji nadrzędnego. 

3. Jeżeli nieopłacony kapitał zakładowy zakładu reasekuracji nadrzędnego stanowi 

zobowiązanie zakładu reasekuracji podrzędnego, przy ustalaniu środków własnych zakładu 

reasekuracji nadrzędnego wyłącza się wartość nieopłaconego kapitału zakładowego zakładu 

reasekuracji nadrzędnego w części, w jakiej odpowiada zobowiązaniu zakładu reasekuracji 

podrzędnego. 

4. Jeżeli nieopłacony kapitał zakładowy zakładu reasekuracji podrzędnego stanowi 

zobowiązanie ze strony innego zakładu reasekuracji podrzędnego w stosunku do tego samego 

zakładu reasekuracji nadrzędnego, przy ustalaniu środków własnych tego zakładu 

reasekuracji nadrzędnego wyłącza się wartość nieopłaconego kapitału zakładowego zakładu 

reasekuracji podrzędnego w części, w jakiej odpowiada zobowiązaniu innego zakładu 

reasekuracji podrzędnego. 

5. Wyłączenia wartości nieopłaconego kapitału zakładowego, o których mowa  

w ust. 2–4, nie dokonuje się, jeżeli przy ustalaniu środków własnych zakładu reasekuracji 

nadrzędnego aktywa odpowiadające wartości tego nieopłaconego kapitału zakładowego 

zostały wyłączone zgodnie z § 5 ust. 1. 

§ 7. Przy ustalaniu środków własnych zakładu reasekuracji nadrzędnego mogą zostać 

uwzględnione przyszłe zyski zakładu reasekuracji podrzędnego wykonującego działalność 

określoną w dziale I załącznika do ustawy, w takiej wysokości, w jakiej są dopuszczone na 

pokrycie wymogu wypłacalności tego zakładu reasekuracji podrzędnego. 

§ 8. W przypadku gdy organ nadzoru uzna, że niektóre elementy środków własnych 

zakładu reasekuracji podrzędnego, inne niż wymienione w § 6 i § 7, nie mogą być efektywnie 



– 5 – 

postawione do dyspozycji zakładu reasekuracji nadrzędnego, elementy te mogą zostać 

uwzględnione przy ustalaniu środków własnych zakładu reasekuracji nadrzędnego 

w wysokości, w jakiej są dopuszczalne na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu 

reasekuracji podrzędnego. 

§ 9. Suma wartości elementów uwzględnianych przy ustalaniu środków własnych 

zakładu reasekuracji nadrzędnego, o których mowa w § 6–8, nie może przekroczyć 

wysokości wymogu wypłacalności zakładu reasekuracji podrzędnego. 

§ 10. 1. Przy ustalaniu środków własnych zakładu reasekuracji nadrzędnego nie 

uwzględnia się żadnych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności, 

które wynikają z wzajemnych powiązań finansowych między tym zakładem i: 

1) podmiotem podrzędnym tego zakładu reasekuracji; 

2) podmiotem nadrzędnym tego zakładu reasekuracji; 

3) podmiotem podrzędnym podmiotu wymienionego w pkt 2. 

2. Powiązania finansowe, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na: 

1) posiadaniu przez zakład reasekuracji lub jego podmiot podrzędny udziału w innym 

podmiocie, który bezpośrednio lub pośrednio posiada elementy dopuszczalne na 

pokrycie wymogu wypłacalności zakładu reasekuracji, lub 

2) udzieleniu przez zakład reasekuracji lub jego podmiot podrzędny pożyczki innemu 

podmiotowi, który bezpośrednio lub pośrednio posiada elementy dopuszczalne na 

pokrycie wymogu wypłacalności tego zakładu reasekuracji. 

3. Przy ustalaniu środków własnych zakładu reasekuracji nadrzędnego nie uwzględnia 

się elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu reasekuracji 

podrzędnego, jeżeli posiadanie elementów jest wynikiem wzajemnych powiązań 

finansowych, o których mowa w ust. 2, pomiędzy zakładem reasekuracji podrzędnym, 

a innym podmiotem podrzędnym w stosunku do zakładu reasekuracji nadrzędnego. 

§ 11. 1. W przypadku gdy zakład reasekuracji nadrzędny posiada udział w więcej niż 

jednym zakładzie reasekuracji podrzędnym, przy ustalaniu środków własnych zakładu 

reasekuracji nadrzędnego uwzględnia się wszystkie zakłady reasekuracji podrzędne. 

2. W przypadku gdy zakład reasekuracji nadrzędny posiada udział pośredni w zakładzie 

reasekuracji podrzędnym poprzez inny zakład reasekuracji podrzędny, ustalenia środków 

własnych należy dokonać na poziomie każdego zakładu reasekuracji podrzędnego, który jest 

podmiotem nadrzędnym co najmniej jednego zakładu reasekuracji podrzędnego. Przepisu 
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zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli zakład reasekuracji podrzędny jest uwzględniany 

przy ustalaniu środków własnych podmiotu nadrzędnego. 

3. W przypadku gdy zakład reasekuracji nadrzędny posiada udział pośredni w zakładzie 

reasekuracji podrzędnym poprzez dominujący podmiot ubezpieczeniowy lub dominujący 

podmiot nieregulowany, przy ustalaniu środków własnych zakładu reasekuracji nadrzędnego 

należy uwzględnić dominujący podmiot ubezpieczeniowy lub dominujący podmiot 

nieregulowany. W tym celu dominujący podmiot ubezpieczeniowy, niebędący zakładem 

reasekuracji lub zakładem ubezpieczeń lub dominujący podmiot nieregulowany, powinien 

być traktowany jak zakład reasekuracji lub zakład ubezpieczeń, z wymogiem wypłacalności 

równym zeru, przy zastosowaniu przepisów dotyczących dopuszczalności elementów na 

pokrycie wymogu wypłacalności. 

4. W przypadku gdy zakład reasekuracji podrzędny ma siedzibę w państwie niebędącym 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, przy ustalaniu środków własnych zakładu 

reasekuracji nadrzędnego uwzględnia się teoretyczny wymóg wypłacalności zakładu 

reasekuracji podrzędnego, ustalony przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ustawy. Za 

środki własne stanowiące pokrycie teoretycznego wymogu wypłacalności takiego zakładu 

reasekuracji podrzędnego uważa się elementy spełniające warunki uznania ich za środki 

własne zgodnie z przepisami ustawy, a do ich wyceny stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), z zastrzeżeniem 

ust. 5. 

5. Jeżeli przepisy obowiązujące w państwie siedziby zakładu reasekuracji podrzędnego 

przewidują wymóg uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności reasekuracyjnej lub 

działalności ubezpieczeniowej oraz wymogi co do wypłacalności co najmniej porównywalne 

z wymogami określonymi w ustawie, przy ustalaniu środków własnych zakładu reasekuracji 

nadrzędnego uwzględnia się wymogi co do wypłacalności oraz elementy na ich pokrycie 

zgodnie z prawem tego państwa. Jeżeli ten zakład reasekuracji podrzędny wykonuje 

działalność wyłącznie w zakresie reasekuracji, a w państwie jego siedziby przewiduje się 

regulacje wyłącznie w odniesieniu do działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej, ustala się 

teoretyczny wymóg wypłacalności oraz stan posiadania elementów na jego pokrycie przy 

odpowiednim zastosowaniu obowiązujących przepisów tego państwa odnoszących się do 

działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej. 

6. Jeżeli organ nadzoru nie posiada wiarygodnych informacji dotyczących 

zagranicznego zakładu reasekuracji podrzędnego, a w szczególności zakładu reasekuracji lub 
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zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim 

Unii Europejskiej, niezbędnych do ustalenia środków własnych zakładu reasekuracji 

nadrzędnego, niezależnie od powodu braku tych informacji, z elementów dopuszczalnych na 

pokrycie wymogu wypłacalności zakładu reasekuracji nadrzędnego wyłącza się akcje i inne 

aktywa finansujące kapitały własne tego zagranicznego zakładu reasekuracji podrzędnego. 

W takim przypadku niezrealizowane zyski, związane z udziałem w tym zagranicznym 

zakładzie reasekuracji podrzędnym, nie mogą być uznane za elementy dopuszczalne na 

pokrycie wymogu wypłacalności zakładu reasekuracji nadrzędnego. 

§ 12. 1. Nadwyżkę albo niedobór środków własnych w stosunku do wymogu 

wypłacalności zakładu reasekuracji nadrzędnego ustala się jako różnicę między: 

1) sumą:  

a) elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu 

reasekuracji nadrzędnego ustalonych z zastosowaniem przepisów § 5–11 oraz   

b) elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu 

reasekuracji podrzędnego ustalonych z zastosowaniem przepisów § 5–11, 

stosownie do proporcji posiadanego udziału zakładu reasekuracji nadrzędnego 

w tym zakładzie reasekuracji podrzędnym, a  

2) sumą:  

a) wymogu wypłacalności zakładu reasekuracji nadrzędnego oraz   

b) części wymogu wypłacalności zakładu reasekuracji podrzędnego, odpowiadającej 

proporcji posiadanego udziału zakładu reasekuracji nadrzędnego w tym zakładzie 

reasekuracji podrzędnym.  

2. W przypadku gdy udział zakładu reasekuracji nadrzędnego w zakładzie reasekuracji 

podrzędnym jest pośredni, należy w pozycji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz w ust. 1 

pkt 2 lit. b, uwzględnić odpowiednią część elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności zakładu reasekuracji podrzędnego lub odpowiednią część wymogu 

wypłacalności zakładu reasekuracji podrzędnego, stosownie do § 4. 

§ 13. 1. W przypadku krajowego zakładu reasekuracji, o którym mowa w § 3 ust. 2, 

którego podmiot dominujący nie podlega nadzorowi w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, ustalenie nadwyżki albo niedoboru środków własnych krajowego zakładu 

reasekuracji następuje z poziomu dominującego podmiotu ubezpieczeniowego niebędącego 

zakładem reasekuracji lub zakładem ubezpieczeń, dominującego podmiotu nieregulowanego, 
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zagranicznego zakładu reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem 

członkowskim Unii Europejskiej lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń z siedzibą 

w państwie nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. 

2. Na potrzeby ustalenia nadwyżki albo niedoboru środków własnych krajowego 

zakładu reasekuracji zgodnie z ust. 1 podmiot wymieniony w ust. 1 traktuje się jak zakład 

reasekuracji lub zakład ubezpieczeń, stosując przepisy ustawy w zakresie elementów 

dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności, przyjmując: 

1) wymóg wypłacalności w wysokości zero dla dominującego podmiotu 

ubezpieczeniowego lub dominującego podmiotu nieregulowanego; 

2) wymóg wypłacalności wynikający z zastosowania § 11 ust. 4 dla zakładu reasekuracji 

mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej; 

3) wymóg wypłacalności wynikający z zastosowania § 11 ust. 4 dla zakładu ubezpieczeń 

mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. 

3. Jeżeli organ nadzoru nie posiada wiarygodnych informacji dotyczących podmiotu 

podrzędnego, niezbędnych do ustalenia środków własnych krajowego zakładu reasekuracji 

zgodnie z niniejszym przepisem, niezależnie od powodu braku tych informacji, z elementów 

dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotu nadrzędnego wyłącza się 

akcje i inne aktywa finansujące kapitały własne tego podmiotu podrzędnego. W takim 

przypadku niezrealizowane zyski związane z udziałem w tym podmiocie podrzędnym nie 

mogą być uznane za elementy dopuszczalne na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotu 

nadrzędnego. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

 

MINISTER FINANSÓW 

                                                 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji 
wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej (Dz. U. Nr 173, poz. 1346), które traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy 
o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji 
i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. ...). 
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UZASADNIENIE 

 

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 

ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia … 

o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...), która 

implementowała do polskich przepisów postanowienia dyrektywy 2011/89/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 

2002/87/WE, 2006/48/WE, 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad 

podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego. Powyższa ustawa wprowadziła m.in. 

zmiany definicji nadzoru dodatkowego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeniowej grupy kapitałowej zawartej 

w art. 2 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy. Wprowadzona zmiana treści art. 2 ust. 1 pkt 5c ustawy 

rozszerza zakres podmiotów objętych nadzorem dodatkowym m.in. na krajowe zakłady 

reasekuracji, które są podmiotami zależnymi dominujących podmiotów nieregulowanych. 

Konsekwencją rozszerzenia zakresu podmiotów objętych nadzorem dodatkowym jest zmiana 

definicji ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. W skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

może wchodzić (oprócz podmiotów wymienionych w dotychczas obowiązującym art. 2 ust. 1 

pkt 12 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) dominujący podmiot nieregulowany, jeżeli 

jest on podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi 

dodatkowemu.  

Projekt rozporządzenia jest analogiczny do dotychczasowego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków 

własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej (Dz. U. Nr 173, poz. 1346), wydanego na podstawie art. 223zw ust. 12 ustawy 

o działalności ubezpieczeniowej i nie dokonuje zmian definicji pojęć zawartych w słowniku 

do rozporządzenia. Proponowane zmiany treści rozporządzenia w stosunku do treści 

poszczególnych przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia wynikają 

z implementacji przepisów załącznika I do dyrektywy 2011/89/WE zmieniających przepisy 

zawarte w załącznikach I i II do dyrektywy 98/78/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
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z dnia 27 października 1998 r. w sprawie nadzoru dodatkowego nad zakładami reasekuracji 

w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych.  

W związku ze zmianą definicji ubezpieczeniowej grupy kapitałowej w ustawie z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz zmianą w treści § 11 ust. 3, § 13 ust. 1 oraz § 13 

ust. 2 pkt 1 w stosunku do przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia, przepis 

zawarty w § 3 ust. 2 dotyczący zasad ustalania nadwyżki albo niedoboru środków własnych 

krajowych zakładów reasekuracji, których podmiotem dominującym jest dominujący podmiot 

ubezpieczeniowy powinien mieć zastosowanie również do krajowych zakładów reasekuracji, 

których podmiotem dominującym jest dominujący podmiot nieregulowany.  

Proponowana zmiana w treści § 11 ust. 3 rozporządzenia w stosunku do analogicznego 

przepisu dotychczas obowiązującego rozporządzenia wynika z implementacji pkt 2 

załącznika I do dyrektywy 2011/89/WE. Proponowana zmiana rozszerza stosowanie przepisu 

na krajowe zakłady reasekuracji nadrzędne, które posiadają udział w pośredni w zakładach 

reasekuracji podrzędnych poprzez dominujący podmiot nieregulowany. W przypadku gdy 

zakład reasekuracji nadrzędny posiada udział pośredni w zakładzie reasekuracji podrzędnym 

poprzez dominujący podmiot nieregulowany, przy ustalaniu środków własnych zakładu 

reasekuracji nadrzędnego należy uwzględnić dominujący podmiot nieregulowany. W tym 

celu dominujący podmiot nieregulowany powinien być traktowany jak zakład reasekuracji lub 

zakład reasekuracji z wymogiem wypłacalności równym zeru, przy zastosowaniu przepisów 

dotyczących dopuszczalności elementów na pokrycie wymogu wypłacalności. 

Proponowana zmiana w treści § 13 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia wynika 

z implementacji pkt 4 załącznika I do dyrektywy 2011/89/WE. Zmiana rozszerza 

dotychczasową treść przepisu na krajowe zakłady reasekuracji, których podmiotem 

dominującym jest dominujący podmiot nieregulowany niepodlegający nadzorowi w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej. Ustalanie nadwyżki albo niedoboru środków własnych 

takiego zakładu reasekuracji powinno nastąpić z pozycji dominującego podmiotu 

nieregulowanego. Dla celów ustalenia nadwyżki albo niedoboru środków własnych 

dominujący podmiot nieregulowany powinien być traktowany jak zakład reasekuracji lub 

zakład ubezpieczeń z wymogiem wypłacalności równym zeru.  

Dwie proponowane zmiany w stosunku do treści dotychczas obowiązującego rozporządzenia 

mają charakter redakcyjno-legislacyjny i nie są związane z implementacją dyrektywy 

2011/89/UE.  



 3 

W § 10 ust. 2 pkt 2 proponuje się zastąpienie określenia „jednostka” określeniem „podmiot” 

(w innych przepisach rozporządzenia używa się określenia „podmiot", nie stosuje się 

określenia „jednostka”).  

W § 13 ust. 1 proponuje się zastąpienie określenia „kraj członkowski Unii Europejskiej” 

określeniem „państwo członkowskie Unii Europejskiej”.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących 

notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (Rządowy Proces 

Legislacyjny) z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów i do 

konsultacji społecznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
 

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na zakłady reasekuracji wchodzące w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

2, Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z: Komisją Nadzoru Finansowego, Polską 

Izbą Ubezpieczeń, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Ubezpieczeniowym Funduszem 

Gwarancyjnym, Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych 

i Reasekuracyjnych, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Krajową Radą Biegłych 

Rewidentów, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Izbą Zarządzających Funduszami 

i Aktywami, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Polską Izbą 

Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz z Komitetem Standardów 

Rachunkowości. 

3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na: 
 

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego,  
 

b) rynek pracy: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 
 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki, przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw,  
 

d) sytuację i rozwój regionalny: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 
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4. Wskazanie źródeł finansowania 

projektowane rozporządzenie jest neutralne dla budżetu państwa, analogicznie jak 

dotychczasowa regulacja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/64rch 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia 

w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych 

i statystycznych zakładów reasekuracji 

Na podstawie art. 223zzd ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950, 1289 i ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, formę i sposób sporządzania kwartalnych 

i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji 

oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej;  

2) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to krajowy zakład reasekuracji lub główny 

oddział zagranicznego zakładu reasekuracji, niebędące w likwidacji, o której mowa 

w art. 190 ustawy; 

3) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613). 

§ 3. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne składa się 

z części A oraz części B. 

§ 4. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego 

zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji 

ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, składa się 

z formularzy: 

1) bilans zakładu reasekuracji: 

a) aktywa zakładu reasekuracji, 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 
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b) pasywa zakładu reasekuracji; 

2) ogólny rachunek zysków i strat; 

3) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie; 

4) rachunek przepływów pieniężnych; 

5) kapitał podstawowy:  

a) struktura kapitału zakładowego, 

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców), 

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów); 

6) zmiany w kapitale własnym; 

7) należności oraz zobowiązania: 

a) należności, 

b) zobowiązania; 

8) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia, 

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza, 

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut; 

9) lokaty: 

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów, 

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów, 

c) wykaz nieruchomości, 

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym, 

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych 

papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu, 

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 

inwestycyjnych, 

g) wykaz instrumentów pochodnych, 

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, 

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, 

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych; 

10) pozycje pozabilansowe; 

11) informacja o składce i świadczeniach: 

a) składka przypisana z reasekuracji ubezpieczeń działu I, 

b) zawieranie umów reasekuracji czynnej; 
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12) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej: 

a) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej, kosztów likwidacji 

szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej, 

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład reasekuracji; 

13) powiązania kapitałowe zakładu reasekuracji; 

14) informacja na temat retrocesji biernej zakładu reasekuracji: 

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód, 

b) wykaz retrocesjonariuszy, 

c) retrocesja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych; 

15) margines wypłacalności: 

a) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie 

reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji 

ubezpieczeń grupy 4 działu I, 

b) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I, 

c) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie 

reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji 

ubezpieczeń grupy 5 działu I; 

16) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w reasekuracji 

ubezpieczeń działu I; 

17) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych: 

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 

reasekuracji ubezpieczeń działu I, 

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych 

walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu I, 

c) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 

ustawy, 

d) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 

ustawy, 

e) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu I, 

f) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie; 

18) działalność zagraniczna zakładu reasekuracji ogółem i w podziale na kraje; 
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19) podpisy; 

20) podpis osoby dokonującej obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na 

podstawie art. 223zzc ust. 2 ustawy. 

§ 5. Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń 

na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których 

mowa w § 4 pkt 1–5, 8 lit. b, 9 lit. a, b i d–j, 10, 11 lit. a, 14 lit. a, 15–17, 19 i 20. 

§ 6. 1. Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń 

na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

§ 7. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego 

zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji 

ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika 

do ustawy, składa się z formularzy: 

1) bilans zakładu reasekuracji: 

a) aktywa zakładu reasekuracji, 

b) pasywa zakładu reasekuracji; 

2) ogólny rachunek zysków i strat; 

3) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych; 

4) rachunek przepływów pieniężnych; 

5) rachunki techniczne działu II; 

6) kapitał podstawowy:  

a) struktura kapitału zakładowego, 

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców), 

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów); 

7) zmiany w kapitale własnym; 

8) należności oraz zobowiązania: 

a) należności, 

b) zobowiązania; 

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia, 
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b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza, 

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut; 

10) lokaty: 

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów, 

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów, 

c) wykaz nieruchomości, 

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym, 

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych 

papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu, 

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 

inwestycyjnych, 

g) wykaz instrumentów pochodnych, 

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, 

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, 

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych; 

11) pozycje pozabilansowe; 

12) informacja o składce, odszkodowaniach i świadczeniach: 

a) odszkodowania i świadczenia z reasekuracji ubezpieczeń działu II według lat 

underwritingowych, 

b) zawieranie umów reasekuracji czynnej; 

13) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej: 

a) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej, kosztów likwidacji 

szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej, 

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład reasekuracji; 

14) powiązania kapitałowe zakładu reasekuracji; 

15) informacja na temat retrocesji biernej zakładu reasekuracji: 

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód, 

b) wykaz retrocesjonariuszy, 

c) retrocesja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych; 

16) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń działu II; 

17) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w reasekuracji 

ubezpieczeń działu II; 

18) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych: 
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a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 

reasekuracji ubezpieczeń działu II, 

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych 

walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu II, 

c) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 

ustawy, 

d) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 

ustawy, 

e) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu II, 

f) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie; 

19) działalność zagraniczna zakładu reasekuracji ogółem i w podziale na kraje; 

20) podpisy; 

21) opinia o prawidłowości obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych 

metodami aktuarialnymi na podstawie art. 223zzc ust. 3 ustawy. 

§ 8. Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń 

majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, 

składa się z formularzy, o których mowa w § 7 pkt 1–6, 9 lit. b, 10 lit. a, b i d–j, 11, 15 lit. a, 

16–18, 20 i 21. 

§ 9. Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń 

majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, 

określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 10. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego 

zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji 

ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, oraz w zakresie 

reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II 

załącznika do ustawy, składa się z formularzy: 

1) bilans zakładu reasekuracji: 

a) aktywa zakładu reasekuracji, 
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b) pasywa zakładu reasekuracji; 

2) ogólny rachunek zysków i strat; 

3) techniczny rachunek ubezpieczeń: 

a) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie, 

b) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych; 

4) rachunek przepływów pieniężnych; 

5) rachunki techniczne działu II; 

6) kapitał podstawowy:  

a) struktura kapitału zakładowego, 

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców), 

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów); 

7) zmiany w kapitale własnym; 

8) należności oraz zobowiązania: 

a) należności, 

b) zobowiązania; 

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – ogółem, 

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – reasekuracja 

ubezpieczeń działu I, 

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – reasekuracja 

ubezpieczeń działu II, 

d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza – 

ogółem,  

e) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza – 

reasekuracja ubezpieczeń działu I, 

f) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza – 

reasekuracja ubezpieczeń działu II, 

g) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – ogółem, 

h) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – reasekuracja ubezpieczeń 

działu I, 

i) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – reasekuracja ubezpieczeń 

działu II; 

10) lokaty: 
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a) zestawienie lokat – grupa B aktywów, 

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów, 

c) wykaz nieruchomości, 

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym, 

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych 

papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu, 

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 

inwestycyjnych,  

g) wykaz instrumentów pochodnych,  

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, 

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, 

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych; 

11) pozycje pozabilansowe; 

12) informacja o składce, odszkodowaniach i świadczeniach: 

a) składka przypisana z reasekuracji ubezpieczeń działu I, 

b) odszkodowania i świadczenia z reasekuracji ubezpieczeń działu II według lat 

underwritingowych, 

c) zawieranie umów reasekuracji czynnej; 

13) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej: 

a) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej, kosztów likwidacji 

szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej, 

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład reasekuracji; 

14) powiązania kapitałowe zakładu reasekuracji; 

15) informacja na temat retrocesji biernej zakładu reasekuracji: 

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód, 

b) wykaz retrocesjonariuszy, 

c) retrocesja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych; 

16) margines wypłacalności: 

a) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie 

reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji 

ubezpieczeń grupy 4 działu I, 

b) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I, 
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c) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie 

reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji 

ubezpieczeń grupy 5 działu I, 

d) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń działu II; 

17) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w reasekuracji 

ubezpieczeń działu I i II; 

18) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych: 

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 

reasekuracji ubezpieczeń działu I, 

b) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 

reasekuracji ubezpieczeń działu II, 

c) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych 

walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu I, 

d) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych 

walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu II, 

e) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 

ustawy, 

f) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 

ustawy, 

g) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych, 

h) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie dla reasekuracji 

ubezpieczeń działu I, 

i) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno- 

-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie dla reasekuracji 

ubezpieczeń działu II; 

19) działalność zagraniczna zakładu reasekuracji ogółem i w podziale na kraje; 

20) podpisy; 

21) podpis osoby dokonującej obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na 

podstawie art. 223zzc ust. 2 ustawy; 

22) opinia o prawidłowości obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych 

metodami aktuarialnymi na podstawie art. 223zzc ust. 3 ustawy. 
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§ 11. Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń 

na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, oraz w zakresie reasekuracji 

ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika 

do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 10 pkt 1–6, 9 lit. d–f, 10 lit. a, b i d–

j, 11, 15 lit. a, 16–18, 20–22. 

§ 12. Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń 

na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, oraz w zakresie reasekuracji 

ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika 

do ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 13. 1. Część B kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego 

i statystycznego zakładu reasekuracji składa się z formularzy: 

1) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego 

w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu 

reasekuracji: 

a) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego 

w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu 

reasekuracji zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 223zw ust. 12 

ustawy, 

b) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych 

krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego wchodzącego w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, 

c) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji 

nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej; 

2) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji w ubezpieczeniowej 

grupie kapitałowej, którego podmiotem dominującym nie podlegającym nadzorowi 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest dominujący podmiot ubezpieczeniowy, 

dominujący podmiot nieregulowany, zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą 

w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub zagraniczny 
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zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 

Europejskiej, na wartość środków własnych tego zakładu reasekuracji: 

a) informacja o podmiocie wiodącym krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego 

w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, 

b) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji 

w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu 

reasekuracji zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 223zw ust. 12 

ustawy, 

c) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych 

krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej, 

d) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji 

wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, 

e) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej; 

3) podpisy. 

2. Wzory formularzy części B sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu 

reasekuracji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 14. 1. Do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład 

reasekuracji dołącza: 

1) pisemną opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, 

o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości; 

2) sprawozdanie z działalności jednostki, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy 

o rachunkowości; 

3) informację o łącznej składce przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, 

w okresie sprawozdawczym z działalności reasekuracyjnej, w celu wyliczenia wartości 

wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością reasekuracyjną i brokerską; 

4) informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10–13 załącznika nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, 

poz. 1825); 
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5) akt notarialny z walnego zgromadzenia, na którym została przyjęta uchwała w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy 

o rachunkowości; 

6) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy 

o rachunkowości, we właściwym rejestrze sądowym, zgodnie z art. 69 ustawy 

o rachunkowości; 

7) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy 

o rachunkowości, do ogłoszenia, zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości. 

§ 15. Do kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład reasekuracji 

dołącza informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10–12 załącznika nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

§ 16. 1. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład 

reasekuracji sporządza w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej za pomocą systemu 

teleinformatycznego organu nadzoru. Organ nadzoru udostępnia system teleinformatyczny 

zakładom ubezpieczeń nieodpłatnie. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do informacji, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 

oraz § 15. 

§ 17. Kwoty wykazywane w kwartalnym oraz dodatkowym rocznym sprawozdaniu 

finansowym i statystycznym podaje się z dokładnością do tysiąca złotych, a wielkości 

procentowe z dokładnością do setnej części procentu, z tym że przy wyliczeniu marginesu 

wypłacalności wielkości procentowe podaje się z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku. 

§ 18. 1. Zgodność kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego 

i statystycznego ze stanem faktycznym potwierdzają własnoręcznym podpisem kierownik 

jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przypadku 

powierzenia przez zakład reasekuracji prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, 

o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie podpisuje osoba 

uprawniona do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. 
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2. W przypadku zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną 

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

ustawy, sprawozdanie podpisuje również aktuariusz. 

3. Do kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego 

i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie 

reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II 

załącznika do ustawy, dołącza się opinię aktuariusza, o której mowa w art. 223zzc ust. 3 

ustawy, jeżeli rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ustalane są metodami aktuarialnymi. 

4. Odmowa złożenia podpisu przez którąkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 oraz 

przez aktuariusza wymaga pisemnego uzasadnienia, które dołącza się do sprawozdania 

finansowego. 

§ 19. 1. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład reasekuracji 

sporządza na koniec roku obrotowego, uwzględniając sprawozdanie finansowe zatwierdzone 

przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

2. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład reasekuracji 

przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez 

organ zatwierdzający, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania 

finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości. 

§ 20. Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń przedstawia 

organowi nadzoru nie później niż w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału roku 

obrotowego, za który zostało sporządzone. 

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)  

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. 

w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów 
reasekuracji (Dz. U. Nr 256, poz. 1720), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi 
w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...). 
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Noty objaśniające do załącznika nr 1  
● Sprawozdanie powinno zostać przesłane do organu nadzoru w formie zwartej (zszyte, 
w oprawie termicznej lub innej). Sprawozdanie zawiera formularze ponumerowane, zgodnie 
ze spisem formularzy. Zakład reasekuracji jest zobowiązany wypełnić wszystkie formularze; 
jeżeli poszczególne pozycje nie występują należy wpisać wartość 0. Każda strona w stopce 
powinna posiadać kolejny numer. W przypadku formularzy dotyczących grup ubezpieczeń 
lub klas rachunkowych należy uwzględnić tylko grupy ubezpieczeń lub klasy rachunkowe, 
w których jest prowadzona działalność reasekuracyjna. 

● Przez „bieżący okres sprawozdawczy” rozumie się okres od początku roku kalendarzowego 
do dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. 

Przez „poprzedni okres sprawozdawczy” rozumie się analogiczny okres poprzedniego roku 
kalendarzowego.  

● Grupa ubezpieczeń powinna być zgodna z załącznikiem do ustawy. 

Klasy rachunkowe stosuje się według zasad określonych w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825). 

● Dane ilościowe (np. liczba akcji) należy wykazać z dokładnością do jednostki.  

● Nazwy krajów i walut należy podawać, stosując kody zgodne z normami ISO. Identyfikator 
papieru wartościowego oznacza kod nadany przez KDPW lub inny zgodny z ISIN. 

● Wykazane w formularzach zmniejszenia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych należy 
wykazać ze znakiem „–”, zwiększenia zaś wykazywać bez znaku. 

● Przez jednostki powiązane i podporządkowane należy rozumieć odpowiednio jednostki 
powiązane i podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.  

● Przez lokaty zagraniczne rozumie się lokaty umiejscowione poza granicami kraju. 
Umiejscowienie lokat określa w przypadku: 

a) nieruchomości – ich lokalizacja, 
b) lokat notowanych na rynkach regulowanych – kraj siedziby emitenta, 
c) innych lokat – miejsce ich realizacji, co oznacza w szczególności: 

• dla dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i wierzytelności oraz innych 
instrumentów finansowych o zagwarantowanej stopie dochodu – kraj siedziby 
emitenta, kraj siedziby pożyczkobiorcy, kraj siedziby dłużnika, 

• dla akcji, udziałów oraz innych instrumentów finansowych dających prawo do 
udziału w kapitale spółki – kraj siedziby tej spółki, 

• dla jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 
inwestycyjnych lub w innych funduszach wspólnego lokowania – kraj siedziby 
zarządzającego danym funduszem. 

W przypadku instrumentów finansowych złożonych posiadających wbudowane instrumenty 
pochodne do czasu podjęcia decyzji o realizacji instrumentów pochodnych o miejscu 
realizacji decyduje miejsce realizacji instrumentu bazowego (pierwotnego).  

Papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu są to instrumenty finansowe nie 
zawierające gwarancji a jedynie możliwość płatności kwot z tytułu posiadania instrumentu.  

Papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu są to papiery wartościowe zapewniające 
dochód w ściśle określonych okresach (np. odsetki bądź wartość wykupu) niezależnie od tego 
czy wartość tego przychodu jest określona z góry czy zmienna. 
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Cena nabycia w przypadku pożyczek oznacza wartość udzielonej pożyczki z uwzględnieniem 
wszelkich ewentualnych kosztów związanych z jej udzieleniem poniesionych przez 
udzielającego pożyczkę.  

Zasady wyceny lokat zakładów reasekuracji określają przepisy § 19 ust. 1, 3 i 4 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

Lokaty krótkoterminowe oraz lokaty długoterminowe stanowią odpowiednio lokaty określone 
w § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

W kwestiach nie uregulowanych odrębnie rozporządzeniem przy sporządzaniu sprawozdania 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.  

Formularz 1.2 
Wartość w pozycji A.VIII „Zysk (strata) netto” (kolumna B) powinna być równa zero, 
a wynik finansowy netto roku poprzedniego należy wykazać w pozycji A.VII „Zysk (strata) 
z lat ubiegłych”. 

Formularz 3.1 
Formularz 3.1 sporządza się dla reasekuracji ubezpieczeń na życie łącznie. 

Formularz 5.1 
W kolumnie B „Rodzaj akcji (udziałów)” należy podać podział na akcje imienne i na 
okaziciela, używając oznaczeń: I – akcje imienne, O – akcje na okaziciela. 

W kolumnie C „Rodzaj uprzywilejowania” należy podać rodzaj uprzywilejowania jaki 
związany jest z akcjami (udziałami): w dywidendzie (oznaczenie D), w liczbie głosów 
(oznaczenie G), w podziale majątku (oznaczenie M), inne (wykazać jakie; oznaczenie U), 
w przypadku braku uprzywilejowań należy wpisać znak „B”. Jeżeli zakład reasekuracji 
posiada serie akcji uprzywilejowane wielorako (np. jednocześnie w liczbie głosów 
i w podziale majątku), w kolumnie C dla odpowiedniej serii należy wpisać ciąg liter 
oddzielonych spacją (dla powyższego przykładu będzie to następujący ciąg: G M). 

Formularze 5.2 i 5.3 
W kolumnie K „Procent głosów na WZA (WZU)” formularza 5.2 procent głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) powinien być wykazany z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku. 

W kolumnie C „Typ akcjonariusza (udziałowca)” formularza 5.2 oraz w kolumnie B „Typ 
akcjonariusza (udziałowca)” formularza 5.3 należy użyć następujących symboli: SP – Skarb 
Państwa, OPK – osoba prawna rezydent, OPKB – bank rezydent, OPKR – zakład reasekuracji 
rezydent, OPKU – zakład ubezpieczeń rezydent, OFK – osoba fizyczna rezydent, OFKR – 
osoba fizyczna rezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFKZ – osoba fizyczna 
rezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PK – pozostałe podmioty rezydenci, OPZ – 
osoba prawna nierezydent, OPZB – bank nierezydent, OPZR – zakład reasekuracji 
nierezydent, OPZU – zakład ubezpieczeń nierezydent, OFZ – osoba fizyczna nierezydent, 
OFZR – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFZZ – osoba 



3 
 

fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PZ – pozostałe podmioty 
nierezydenci. 

W formularzach 5.2 i 5.3 należy wymienić akcjonariuszy (udziałowców) posiadających 
powyżej 2% głosów na WZA (WZU). Akcjonariusze (udziałowcy) posiadający 2% lub mniej 
niż 2% głosów na WZA (WZU) powinni być ujęci zbiorczo jako: 
- „Pozostali akcjonariusze (udziałowcy) rezydenci” (symbol PK) – dla osób prawnych i osób 

fizycznych – rezydentów i/lub 
- „Pozostali akcjonariusze (udziałowcy) – nierezydenci” (symbol PZ) – dla osób prawnych 

i osób fizycznych – nierezydentów. 

Suma pozycji w kolumnie E „Liczba akcji i udziałów” formularza 5.2 powinna być równa 
łącznej liczbie akcji (udziałów) zakładu reasekuracji.  

Formularz 6.1 
Formularz 6.1 stanowi rozwinięcie informacji o zmianach w pozycji A pasywów bilansu.  

Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych, a ujawnionych 
w bieżącym okresie sprawozdawczym, ujmuje się w pozycji „Zysk (strata) z lat ubiegłych”.  

Wartości poszczególnych pozycji kapitału własnego występujących w kolumnie G formularza 
6.1 powinny być równe ich wartościom ujętym w pozycji A w kolumnie C pasywów bilansu.  

Formularze 7.1 i 7.2 
W formularzu 7.1 należności powinny być wykazane w wartości zaktualizowanej zgodnie 
z art. 35b ustawy o rachunkowości, dodatkowo w podpunktach a wyodrębnia się wartość 
dokonanych odpisów aktualizujących. 

W formularzach 7.1 i 7.2 poszczególne terminy płatności ustala się licząc od dnia 
bilansowego.  

Łączna wartość zaktualizowana poszczególnych rodzajów należności zakładu reasekuracji 
ujętych w kolumnie J „Razem” formularza 7.1 powinna być równa wartości poszczególnych 
rodzajów należności ujętych w pozycji D w kolumnie C aktywów bilansu.  

Łączna wartość zaktualizowana poszczególnych rodzajów zobowiązań zakładu reasekuracji 
ujętych w kolumnie G „Razem” formularza 7.2 powinna być równa wartości poszczególnych 
rodzajów zobowiązań, ujętych w pozycji H w kolumnie C pasywów bilansu. 

Formularze grupy VIII 
Formularze wypełnia się dla reasekuracji ubezpieczeń na życie łącznie.  

Wartość poszczególnych rodzajów rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto powinna być 
równa wartości poszczególnych rodzajów rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto 
wykazanych w pozycji C w kolumnie C pasywów bilansu.  

Suma kwot ujętych w pozycji III.1–III.4 powinna być równa wartości rezerwy na 
niewypłacone odszkodowania i świadczenia określonej w pozycji III. 

W formularzu 8.3 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. 

Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się warunkami zawartych 
umów reasekuracji. 
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Formularze grupy IX  
Informacje zawarte w formularzach 9.1–9.10 stanowią rozwinięcie informacji 
o poszczególnych rodzajach lokat ujętych w pozycji B i C aktywów bilansu.  

We wszystkich formularzach dotyczących lokat w kolumnie „Klasyfikacja lokaty” należy 
wpisać klasyfikację instrumentu finansowego zgodną z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, 
poz. 1674, z późn. zm.). Wpis powinien mieć formę skróconą. Należy stosować następujące 
skróty: 
1) PDO – aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 
2) UTW – aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności; 
3) DDS – aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
4) PUN – pożyczki udzielone i należności własne. 

We wszystkich formularzach dotyczących lokat w kolumnie „Waluta lokaty” należy wpisać 
skrótową nazwę waluty, w której ta lokata jest wyrażona. 

Formularz 9.1 
Formularz zawiera zestawienie wszystkich lokat będących elementami pozycji B aktywów 
bilansu, pogrupowanych według określonych kategorii. W poszczególnych kategoriach lokat 
należy podać łączną wartość wszystkich instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do 
danej kategorii.  

W kolumnie C „Wartość godziwa” należy wykazać łączną wartość godziwą danej kategorii 
lokat w przypadku gdy łączna wartość godziwa danej kategorii lokat różni się od łącznej 
wartości bilansowej danej kategorii lokat. 

Formularz zawiera zestawienie przychodów i kosztów dla poszczególnych kategorii lokat. 
Przychody z lokat i koszty działalności lokacyjnej są prezentowane analogicznie jak 
w technicznym rachunku ubezpieczeń na życie.  

Formularz 9.2 
Przez zapadalność lokat należy rozumieć okres jaki pozostał do upływu terminu zapadalności 
lokat licząc od dnia bilansowego. 

Formularz 9.3 
W kolumnie A „Opis nieruchomości” należy określić dokładny adres nieruchomości, 
zaczynając od nieruchomości, której wartość bilansowa jest największa, a następnie 
wykazywać pozostałe nieruchomości w kolejności malejącej wartości bilansowej. 
W kolumnie M „Grupa B/C aktywów” należy napisać do jakiej grupy aktywów bilansu 
(B czy C) została zaklasyfikowana nieruchomość.  
W kolumnie D „Cel posiadania” należy wskazać czy nieruchomość jest wykorzystywana na 
potrzeby własne („W”) czy w celach inwestycyjnych („I”). 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie nieruchomości posiadane przez zakład 
reasekuracji.  

Formularz 9.4 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wykazać emitentów poszczególnych akcji, 
poczynając od emitenta, którego wartość bilansowa akcji będących w posiadaniu zakładu 
reasekuracji jest największa, a następnie wykazać pozostałych emitentów w kolejności 
malejącej. 
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W kolumnie B „Identyfikator giełdowy ISIN” dla poszczególnych serii akcji emitowanych 
przez podmioty wykazane w kolumnie A należy podać kody akcji (zgodne z normą ISIN) 
nadane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych bądź inną instytucję zajmującą się 
rejestrowaniem papierów wartościowych na rynkach zagranicznych, rozpoczynając od tych 
serii akcji podmiotu, w którym zakład reasekuracji ulokował najwięcej środków. 

W kolumnie E „Wartość godziwa” należy wykazać wartość godziwą akcji w przypadku gdy 
wartość godziwa akcji różni się od wartości bilansowej akcji. 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie akcje notowane na rynku regulowanym 
posiadane przez zakład reasekuracji.  

Formularz 9.5 
W kolumnie A „Nazwa podmiotu/emitenta” jako nazwy emitentów należy podawać nazwy 
emitentów papierów wartościowych określone w rejestrze handlowym lub Krajowym 
Rejestrze Sądowym wraz ze wskazaniem ich formy prawnej zaczynając od tego podmiotu, 
w którego papiery wartościowe zakład reasekuracji ulokował najwięcej środków (według 
wartości bilansowej). 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie udziały, akcje nienotowane na rynku 
regulowanym i pozostałe instrumenty o zmiennej kwocie dochodu posiadane przez zakład 
reasekuracji. 

W kolumnie K „Rodzaj powiązań z podmiotem/emitentem” należy wpisać zależność 
podmiotu/emitenta wobec zakładu reasekuracji według następujących kryteriów: jednostka 
dominująca, jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona w stosunku 
do zakładu reasekuracji – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37, 39, 40 i 41 ustawy o rachunkowości, 
lub jednostka pozostała. 

Formularz 9.6 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” dla danej kategorii należy wykazywać towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych w kolejności malejącej według wartości bilansowej środków 
ulokowanych przez zakład reasekuracji.  

Formularz 9.7 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wpisać:  

KONTRAKT DŁ – dla zakupionych kontraktów terminowych typu forward lub futures,  
KONTRAKT KR – dla sprzedanych kontraktów terminowych typu forward lub futures,  
OPCJA KUPNA – dla opcji kupna lub warrantów dających prawo kupna,  
OPCJA SPRZEDAŻY – dla opcji sprzedaży lub warrantów dających prawo sprzedaży, 
SWAP WA1/WA2 P1/P2 – dla swapów polegających na zmianie płatności w walucie WA1 
na płatność w walucie WA2 ; zamiast P1 i P2 należy wpisać FI jeżeli wartość odpowiedniej 
płatności jest stała lub FL jeżeli wartość odpowiedniej płatności zależy od zmiennej stopy 
procentowej.  

W kolumnie C „Wystawca (kontrahent)” należy wpisać jego pełną nazwę, jeżeli jest znany. 
Jeżeli transakcja miała miejsce na zorganizowanym rynku, należy wpisać nazwę tego rynku.  

W formularzu należy wykazać instrumenty pochodne ujęte zarówno w pozycji B i C aktywów 
bilansu jak również w pasywach bilansu.  

W kolumnie K „Grupa B/C aktywów” w przypadku instrumentów pochodnych ujętych 
w pasywach bilansu należy wpisać „nie dotyczy”.  
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Formularz 9.8 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” dla danej kategorii należy wykazywać dłużne papiery 
wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu w kolejności malejącej 
według wartości bilansowej środków ulokowanych przez zakład reasekuracji.  

W kolumnie H „Wartość godziwa” należy wykazać wartość godziwą papierów 
wartościowych w przypadku gdy wartość godziwa papierów wartościowych różni się od 
wartości bilansowej papierów wartościowych. 

Formularz 9.9  
Pożyczki zabezpieczone hipotecznie należy wykazywać w kolejności malejącej według ich 
wartości bilansowej.  

Formularz 9.10 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wykazywać instytucje kredytowe w kolejności 
malejącej według wartości bilansowej środków ulokowanych przez zakład reasekuracji.  

Formularz 10.1. 
W pozycji I.3 „Należności umorzone, ale nie przedawnione” należy wykazać wszystkie 
kwoty tych należności, które nie są ujęte w bilansie, a co do których jednostka posiada prawo 
do ich dochodzenia. W pozycji tej nie ujmuje się należności, z których jednostka dobrowolnie 
zrezygnowała (zwolnienie dłużnika z długu), bowiem w momencie rezygnacji z długu 
jednostka nie posiada już prawa do jego dochodzenia. Przez należności umorzone, ale nie 
przedawnione, należy rozumieć te należności, co do których jednostce przysługuje prawo do 
ich dochodzenia, lecz ze względów ekonomicznych sposób ich dochodzenia jest nieopłacalny 
i decyduje się ona na ich częściowe lub całkowite umorzenie w swoich księgach. Nie oznacza 
to jednak, że jednostka całkowicie rezygnuje z praw do ich dochodzenia. W przypadku 
bowiem nieoczekiwanej poprawy sytuacji finansowej dłużnika jednostka ma zamiar 
dochodzić swoich roszczeń. 

Przez zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub przychodach spółki należy rozumieć 
wartość zobowiązań, których zabezpieczenie stanowią aktywa zakładu reasekuracji (np. 
wartość udzielonej gwarancji, poręczenia pod zastaw lokat). Wartość zabezpieczonych 
aktywów wykazuje się w pozycji III.3. formularza. 

Formularz 11.2 
W kolumnie C należy wykazać liczbę brokerów reasekuracyjnych prowadzących działalność 
brokerską, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.), w związku z działalnością 
których zakład reasekuracji wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym. 

Formularz 12.1 
Poszczególne kategorie kosztów działalności reasekuracyjnej powinny być rozumiane 
w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 19–22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń 
i zakładów reasekuracji .  

Formularz 12.2 
„Wartość odpisu na fundusz prewencyjny w roku sprawozdawczym” bądź „Koszty 
prowadzenia działalności prewencyjnej, jeżeli zakład reasekuracji nie tworzy funduszu 
prewencyjnego” należy wykazać w wysokości ujętej w formularzu 3.1 w pozycji XI 
„Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym”. 
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Formularz 13.1 
W kolumnie A „Nazwa jednostki” należy wykazać pełne nazwy podmiotów wraz 
z określeniem ich formy prawnej.  

W kolumnie B „Typ jednostki” należy użyć następujących symboli: SP – Skarb Państwa, 
OPK – osoba prawna rezydent, OPKB – bank rezydent, OPKR – zakład reasekuracji 
rezydent, OPKU – zakład ubezpieczeń, OFK – osoba fizyczna rezydent, OFKR – osoba 
fizyczna rezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFKZ – osoba fizyczna rezydent, 
członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PK – pozostałe podmioty rezydenci, OPZ – osoba 
prawna nierezydent, OPZB – bank nierezydent, OPZR-zakład reasekuracji nierezydent, 
OPZU – zakład ubezpieczeń nierezydent, OFZ – osoba fizyczna nierezydent, OFZR – osoba 
fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFZZ – osoba fizyczna 
nierezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PZ – pozostałe podmioty nierezydenci. 

„Wartość kapitału własnego jednostki powiązanej” (kolumna J) oraz „Wynik finansowy 
poprzedniego roku obrotowego” (kolumna K) są wykazywane na dzień sprawozdawczy.  

Formularz 14.1 
Maksymalna możliwa szkoda brutto oznacza łączną kwotę możliwych świadczeń 
i odszkodowań na udziale zakładu reasekuracji powstałych w wyniku tego samego zdarzenia 
objętego ochroną reasekuracyjną, z uwzględnieniem postanowień odpowiednich umów 
reasekuracji. Przy identyfikacji maksymalnych możliwych szkód należy uwzględnić możliwą 
kumulację świadczeń i odszkodowań, w szczególności w odniesieniu do pojedynczego 
ubezpieczonego.  

Maksymalna możliwa szkoda na udziale własnym oznacza łączną kwotę możliwych 
odszkodowań i świadczeń na udziale zakładu reasekuracji powstałych w wyniku tego samego 
zdarzenia objętego ochroną reasekuracyjną, po uwzględnieniu udziału retrocesjonariusza.  

W formularzu należy wyszczególnić wszystkie maksymalne możliwe szkody na udziale 
własnym w porządku malejącym, ograniczając wyszczególnienie do dziesięciu największych 
wartości.  

Formularz 14.2 
W kolumnie C „Rodzaj powiązań z zakładem reasekuracji” należy wpisać zależność 
retrocesjonariusza od zakładu reasekuracji według następujących kryteriów: jednostka 
dominująca, jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona 
(w stosunku do zakładu reasekuracji) – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37, 39, 40 i 41 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości, lub jednostka pozostała. 

W kolumnie E „Data uzyskania oceny ratingowej” należy wykazać datę ostatniej oceny 
ratingowej przyznanej retrocesjonariuszowi przez agencję ratingową. 

Formularz 15.1  
Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I załącznika do ustawy 
w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji 
ubezpieczeń grupy 4 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób określony 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. 
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji 
oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1330, z późn. zm.).  
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Formularz 15.2 
Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I załącznika do ustawy 
wylicza się w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla 
rodzajów reasekuracji. 

Formularze 15.3 
Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I załącznika do ustawy 
w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji 
ubezpieczeń grupy 5 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób określony 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. 
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji 
oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji. 

Przez reasekurację należy rozumieć reasekurację i retrocesję. 

Kwoty TR1 i TR2, o których mowa odpowiednio w wierszach 2 i 9 należy rozumieć zgodnie 
z przepisami § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. 
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji 
oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji. 

Wiersze 3, 3a, 3b, 10, 10a i 10b wypełnia się wyłącznie dla reasekuracji ubezpieczeń choroby 
spełniających warunki określone w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla 
rodzajów reasekuracji. Dane dotyczące reasekuracji ubezpieczeń choroby niespełniających 
ww. warunków należy wykazać łącznie z danymi dotyczącymi reasekuracji pozostałych 
ubezpieczeń na życie w wierszach odpowiednio 4, 4a, 4b, 11, 11a i 11b.  

Margines wypłacalności skorygowany (wiersz 16) jest obliczany tylko w przypadku 
określonym w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 
października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności 
zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów 
reasekuracji. W razie braku podstaw do skorygowania marginesu wypłacalności wiersze  
14–16 powinny pozostać niewypełnione.  

Formularz 16.1 
Wysokość środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności jest ustalana zgodnie 
z art. 223zw ust. 1–10 ustawy. 

Wysokość środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego jest ustalana zgodnie z art. 
223zw ust. 13 ustawy.  

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego jest określana zgodnie z § 9 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu 
wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej 
wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji.  

W wierszu 2.b. należy wykazać wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale 
własnym. 

W wierszu 5 należy wykazać aktywa ustalone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków 
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własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej (Dz. U. Nr 173, poz. 1346).  

Formularze 17.1  
W formularzu 17.1 należy wykazać aktywa, które zakład reasekuracji uznaje za aktywa 
stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, spełniające wymogi określone 
w art. 223zz ustawy.  

W pozycji B.1 formularza 17.1 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb 
Państwa oraz przez rządy innych państw. 

W kolumnie E formularza 17.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości 
wyrażonych w kolumnie D przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych 
w kolumnie B wiersz A.  

W kolumnie G formularza 17.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości 
wyrażonych w kolumnie F przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych 
w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 17.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości wyrażonych 
w kolumnie H przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych w kolumnie 
B wiersz A. 

Formularz 17.5 
Formularz 17.5 wypełnia się, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
1) papiery wartościowe jednego podmiotu stanowią więcej niż 5% rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych brutto; 
2) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych brutto; 
3) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości aktywów 

stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto.  

Formularz 17.6 
A. Prognozowane przepływy netto wynikające z umów reasekuracji zawartych do dnia 

bilansowego. 

W formularzu należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych wnikających z umów reasekuracji zawartych do dnia 
bilansowego, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny.  

Prognozowane przepływy należy wyznaczyć metodami statystyki i matematyki 
aktuarialnej, z uwzględnieniem danych historycznych i przewidywanych wypowiedzeń 
umów reasekuracji oraz rezygnacji z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji. 

Prognozowane przepływy pieniężne powinny być kalkulowane w wartościach brutto. 
Wpływy powinny być kalkulowane w oparciu o składkę reasekuracyjną brutto. 
W wydatkach powinny być prezentowane wszystkie prognozowane koszty jakie poniesie 
zakład reasekuracji w związku z wykonywaniem zawartych umów reasekuracji.  

B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

Formularz dotyczy wyłącznie aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych.  

W częściach B.I i B.II należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. 
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W przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych należy 
uwzględnić wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, 
likwidacji lokaty bądź spłaty pożyczki.  

W części B.I w wierszach 1 i 3–5 należy wykazać wpływy z tytułu: 
● wykupu dłużnych papierów wartościowych, likwidacji lokat terminowych oraz spłat 
wartości nominalnej pożyczek, 
● odsetek od instrumentów finansowych (dłużnych papierów wartościowych, lokat 
terminowych oraz pożyczek) o stałym oprocentowaniu, 
● tych odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu, których wartość na dzień bilansowy jest znana, ponieważ 
znana jest stopa odniesienia, 
● tej części odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz 
pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma stałej stopy i zmiennej 
stopy odniesienia, która odpowiada stałej stopie będącej składnikiem oprocentowania.  

W części B.II należy wykazać tę część prognozowanych odsetek od dłużnych instrumentów 
finansowych, lokat terminowych oraz pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym 
jako suma stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, która odpowiada zmiennej stopie 
odniesienia i nie jest znana na dzień bilansowy. Jeżeli określenie oprocentowania nie zawiera 
składnika stałej stopy, należy wykazać całość prognozowanych wpływów z tych odsetek. 
Przy wyznaczaniu wpływów należy przyjąć, że w przyszłych okresach odsetkowych 
oprocentowanie będzie takie samo jak w bieżącym okresie odsetkowym. 

W części B.III należy uwzględnić wpływy z aktywów, które nie posiadają określonego 
terminu wymagalności lub dla których okres wymagalności lub wartość przyszłych wpływów 
są trudne do określenia.  

Formularz 18.1  
Formularze wypełnia się łącznie dla działalności zagranicznej zakładu reasekuracji oraz 
w podziale na poszczególne kraje. 

Działalność zagraniczna oznacza podjęcie i wykonywanie działalności reasekuracyjnej przez 
krajowy zakład reasekuracji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

Działalność reasekuracyjna w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw oznacza 
możliwość podjęcia i wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium innego 
państwa przez krajowy zakład reasekuracji poprzez jego oddział. Przez oddział rozumie się 
oddział, główny oddział lub inną jednostkę organizacyjną zakładu reasekuracji z siedzibą na 
terytorium innego państwa z zachowaniem warunków przewidzianych w prawie tego 
państwa.  
Działalność reasekuracyjna w ramach swobody wykonywania usług reasekuracyjnych 
oznacza możliwość podjęcia i wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium 
innego państwa przez krajowy zakład reasekuracji z zachowaniem warunków przewidzianych 
w prawie tego państwa.  

Przez „szkody zaszłe brutto” rozumie się odszkodowania i świadczenia wypłacone przez 
zakład reasekuracji w wysokości brutto, powiększone o zmianę stanu rezerw na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia w wysokości brutto. 
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„Prowizje brutto” obejmują wszelkiego rodzaju prowizje związane z działalnością 
reasekuracyjną, a w szczególności prowizje brokerów reasekuracyjnych oraz prowizje 
reasekuracyjne i udziały w zyskach płacone cedentom.  
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Noty objaśniające do załącznika nr 2  
● Sprawozdanie powinno zostać przesłane do organu nadzoru w formie zwartej (zszyte, 
w oprawie termicznej lub innej). Sprawozdanie zawiera formularze ponumerowane, zgodnie 
ze spisem formularzy. Zakład reasekuracji jest zobowiązany wypełnić wszystkie formularze; 
jeżeli poszczególne pozycje nie występują należy wpisać wartość 0. Każda strona w stopce 
powinna posiadać kolejny numer. W przypadku formularzy dotyczących grup ubezpieczeń 
lub klas rachunkowych należy uwzględnić tylko grupy ubezpieczeń lub klasy rachunkowe, 
w których jest prowadzona działalność reasekuracyjna. 

● Przez „bieżący okres sprawozdawczy” rozumie się okres od początku roku kalendarzowego 
do dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. 

Przez „poprzedni okres sprawozdawczy” rozumie się analogiczny okres poprzedniego roku 
kalendarzowego.  

● Grupa ubezpieczeń powinna być zgodna z załącznikiem do ustawy. 

Klasy rachunkowe stosuje się według zasad określonych w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825). 

● Dane ilościowe (np. liczba akcji) należy wykazać z dokładnością do jednostki.  

● Nazwy krajów i walut należy podawać, stosując kody zgodne z normami ISO. Identyfikator 
papieru wartościowego oznacza kod nadany przez KDPW lub inny zgodny z ISIN. 

● Wykazane w formularzach zmniejszenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych należy 
wykazać ze znakiem „–”, zwiększenia zaś wykazywać bez znaku. 

● Przez jednostki powiązane i podporządkowane należy rozumieć odpowiednio jednostki 
powiązane i podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.  

● Przez lokaty zagraniczne rozumie się lokaty umiejscowione poza granicami kraju. 
Umiejscowienie lokat określa w przypadku: 

a) nieruchomości – ich lokalizacja, 
b) lokat notowanych na rynkach regulowanych – kraj siedziby emitenta, 
c) innych lokat – miejsce ich realizacji, co oznacza w szczególności: 

• dla dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i wierzytelności oraz innych 
instrumentów finansowych o zagwarantowanej stopie dochodu – kraj siedziby 
emitenta, kraj siedziby pożyczkobiorcy, kraj siedziby dłużnika, 

• dla akcji, udziałów oraz innych instrumentów finansowych dających prawo do 
udziału w kapitale spółki – kraj siedziby tej spółki, 

• dla jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 
inwestycyjnych lub w innych funduszach wspólnego lokowania – kraj siedziby 
zarządzającego danym funduszem. 

W przypadku instrumentów finansowych złożonych posiadających wbudowane instrumenty 
pochodne do czasu podjęcia decyzji o realizacji instrumentów pochodnych o miejscu 
realizacji decyduje miejsce realizacji instrumentu bazowego (pierwotnego).  

Papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu są to instrumenty finansowe nie 
zawierające gwarancji a jedynie możliwość płatności kwot z tytułu posiadania instrumentu.  

Papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu są to papiery wartościowe zapewniające 
dochód w ściśle określonych okresach (np. odsetki bądź wartość wykupu) niezależnie od tego 
czy wartość tego dochodu jest określona z góry czy zmienna. 
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Cena nabycia w przypadku pożyczek oznacza wartość udzielonej pożyczki z uwzględnieniem 
wszelkich ewentualnych kosztów związanych z jej udzieleniem poniesionych przez 
udzielającego pożyczkę.  

Zasady wyceny lokat zakładów reasekuracji określają przepisy § 19 ust. 1, 3 i 4 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

Lokaty krótkoterminowe oraz lokaty długoterminowe stanowią odpowiednio lokaty określone 
w § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

W kwestiach nie uregulowanych odrębnie rozporządzeniem przy sporządzaniu sprawozdania 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.  

Formularz 1.2 
Wartość w pozycji A.VIII „Zysk (strata) netto” (kolumna B) powinna być równa zero, 
a wynik finansowy netto roku poprzedniego należy wykazać w pozycji A.VII „Zysk (strata) 
z lat ubiegłych”. 

Formularz 3.1 
Formularz 3.1 sporządza się dla reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych 
osobowych łącznie. 

Formularz 5.1 
Rachunki techniczne są sporządzane dla reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych 
osobowych łącznie i w podziale na klasy rachunkowe. 

Formularz 6.1 
W kolumnie B „Rodzaj akcji (udziałów)” należy podać podział na akcje imienne i na 
okaziciela, używając oznaczeń: I – akcje imienne, O – akcje na okaziciela. 

W kolumnie C „Rodzaj uprzywilejowania” należy podać rodzaj uprzywilejowania jaki 
związany jest z akcjami (udziałami): w dywidendzie (oznaczenie D), w liczbie głosów 
(oznaczenie G), w podziale majątku (oznaczenie M), inne (wykazać jakie; oznaczenie U), 
w przypadku braku uprzywilejowań należy wpisać znak „B”. Jeżeli zakład reasekuracji 
posiada serie akcji uprzywilejowane wielorako (np. jednocześnie w liczbie głosów 
i w podziale majątku), w kolumnie C dla odpowiedniej serii należy wpisać ciąg liter 
oddzielonych spacją (dla powyższego przykładu będzie to następujący ciąg: G M). 

Formularze 6.2 i 6.3 
W kolumnie K „Procent głosów na WZA (WZU)” formularza 6.2 procent głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) powinien być wykazany z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku. 

W kolumnie C „Typ akcjonariusza/udziałowca” formularza 6.2 oraz w kolumnie B „Typ 
akcjonariusza/udziałowca” formularza 6.3 należy użyć następujących symboli: SP – Skarb 
Państwa, OPK – osoba prawna rezydent, OPKB – bank rezydent, OPKR – zakład reasekuracji 
rezydent, OPKU – zakład ubezpieczeń rezydent, OFK – osoba fizyczna rezydent, OFKR – 
osoba fizyczna rezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFKZ – osoba fizyczna 
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rezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PK – pozostałe podmioty rezydenci, OPZ – 
osoba prawna nierezydent, OPZB – bank nierezydent, OPZR – zakład reasekuracji 
nierezydent, OPZU – zakład ubezpieczeń nierezydent, OFZ – osoba fizyczna nierezydent, 
OFZR – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFZZ – osoba 
fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PZ – pozostałe podmioty 
nierezydenci. 

W formularzach 6.2 i 6.3 należy wymienić akcjonariuszy (udziałowców) posiadających 
powyżej 2% głosów na WZA (WZU). Akcjonariusze (udziałowcy) posiadający 2% lub mniej 
niż 2% głosów na WZA (WZU) powinni być ujęci zbiorczo jako: 
- „Pozostali akcjonariusze (udziałowcy) rezydenci” (symbol PK) – dla osób prawnych i osób 

fizycznych – rezydentów i/lub 
- „Pozostali akcjonariusze (udziałowcy) – nierezydenci” (symbol PZ) – dla osób prawnych 

i osób fizycznych – nierezydentów. 

Suma pozycji w kolumnie E „Liczba akcji (udziałów)” formularza 6.2 powinna być równa 
łącznej liczbie akcji (udziałów) zakładu reasekuracji.  

Formularz 7.1 
Formularz 7.1 stanowi rozwinięcie informacji o zmianach w pozycji A pasywów bilansu.  

Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych, a ujawnionych 
w bieżącym okresie sprawozdawczym, ujmuje się w pozycji „Zysk (strata) z lat ubiegłych”.  

Wartości poszczególnych pozycji kapitału własnego występujących w kolumnie G formularza 
7.1 powinny być równe ich wartościom ujętym w pozycji A w kolumnie C pasywów bilansu.  

Formularze 8.1 i 8.2 
W formularzu 8.1 należności powinny być wykazane w wartości zaktualizowanej zgodnie 
z art. 35b ustawy o rachunkowości, dodatkowo w podpunktach a wyodrębnia się wartość 
dokonanych odpisów aktualizujących. 

W formularzach 8.1 i 8.2 poszczególne terminy płatności ustala się licząc od dnia 
bilansowego.  

Łączna wartość zaktualizowana poszczególnych rodzajów należności zakładu reasekuracji 
ujętych w kolumnie J „Razem” formularza 8.1 powinna być równa wartości poszczególnych 
rodzajów należności ujętych w pozycji D w kolumnie C aktywów bilansu.  

Łączna wartość zaktualizowana poszczególnych rodzajów zobowiązań zakładu reasekuracji 
ujętych w kolumnie G „Razem” formularza 8.2 powinna być równa wartości poszczególnych 
rodzajów zobowiązań ujętych w pozycji H w kolumnie C pasywów bilansu. 

Formularze grupy IX 
Formularze wypełnia się dla reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych 
łącznie i w podziale na klasy rachunkowe. 

Łączna dla wszystkich klas rachunkowych wartość poszczególnych rodzajów rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych brutto powinna być równa wartości poszczególnych rodzajów 
rezerw wykazanych w pozycji C w kolumnie C pasywów bilansu.  

Suma kwot ujętych w pozycji III.1–III.4 powinna być równa wartości rezerwy na 
niewypłacone odszkodowania i świadczenia określonej w pozycji III. 

W formularzu 9.3 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. 
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Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się warunkami zawartych 
umów reasekuracji.  

Formularze grupy X  
Informacje zawarte w formularzach 10.1–10.10 stanowią rozwinięcie informacji 
o poszczególnych rodzajach lokat ujętych w pozycji B aktywów bilansu.  

We wszystkich formularzach dotyczących lokat w kolumnie „Klasyfikacja lokaty” należy 
wpisać klasyfikację instrumentu finansowego zgodną z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, 
poz. 1674 z późn. zm.). Wpis powinien mieć formę skróconą. Należy stosować następujące 
skróty: 
1) PDO – aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 
2) UTW – aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności; 
3) DDS – aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
4) PUN – pożyczki udzielone i należności własne. 

We wszystkich formularzach dotyczących lokat w kolumnie „Waluta lokaty” należy wpisać 
skrótową nazwę waluty, w której ta lokata jest wyrażona. 

Formularz 10.1 
Formularz zawiera zestawienie wszystkich lokat będących elementami pozycji B aktywów 
bilansu, pogrupowanych według określonych kategorii. W poszczególnych kategoriach lokat 
należy podać łączną wartość wszystkich instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do 
danej kategorii.  

W kolumnie C „Wartość godziwa” należy wykazać łączną wartość godziwą danej kategorii 
lokat w przypadku gdy łączna wartość godziwa danej kategorii lokat różni się od łącznej 
wartości bilansowej danej kategorii lokat. 

Formularz zawiera zestawienie przychodów i kosztów dla poszczególnych kategorii lokat. 
Przychody z lokat i koszty działalności lokacyjnej są prezentowane analogicznie jak 
w ogólnym rachunku zysków i strat.  

Formularz 10.2 
Przez zapadalność lokat należy rozumieć okres jaki pozostał do upływu terminu zapadalności 
lokat licząc od dnia bilansowego. 

Formularz 10.3 
W kolumnie A „Opis nieruchomości” należy określić dokładny adres nieruchomości, 
zaczynając od nieruchomości, której wartość bilansowa jest największa, a następnie 
wykazywać pozostałe nieruchomości w kolejności malejącej wartości bilansowej.  
W kolumnie D „Cel posiadania” należy wskazać czy nieruchomość jest wykorzystywana na 
potrzeby własne („W”) czy w celach inwestycyjnych („I”). 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie nieruchomości posiadane przez zakład 
reasekuracji.  

Formularz 10.4 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wykazać emitentów poszczególnych akcji, 
poczynając od emitenta, którego wartość bilansowa akcji będących w posiadaniu zakładu 
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reasekuracji jest największa, a następnie wykazać pozostałych emitentów w kolejności 
malejącej. 

W kolumnie B „Identyfikator giełdowy ISIN” dla poszczególnych serii akcji emitowanych 
przez podmioty wykazane w kolumnie A należy podać kody akcji (zgodne z normą ISIN) 
nadane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych bądź inną instytucję zajmującą się 
rejestrowaniem papierów wartościowych na rynkach zagranicznych, rozpoczynając od tych 
serii akcji podmiotu, w którym zakład reasekuracji ulokował najwięcej środków. 

W kolumnie E „Wartość godziwa” należy wykazać wartość godziwą akcji w przypadku gdy 
wartość godziwa akcji różni się od wartości bilansowej akcji. 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie akcje notowane na rynku regulowanym 
posiadane przez zakład reasekuracji.  

Formularz 10.5 
W kolumnie A „Nazwa podmiotu/emitenta” jako nazwy emitentów należy podawać nazwy 
emitentów papierów wartościowych określone w rejestrze handlowym lub Krajowym 
Rejestrze Sądowym wraz ze wskazaniem ich formy prawnej zaczynając od tego podmiotu, 
w którego papiery wartościowe zakład reasekuracji ulokował najwięcej środków (według 
wartości bilansowej). 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie udziały, akcje nienotowane na rynku 
regulowanym i pozostałe instrumenty o zmiennej kwocie dochodu posiadane przez zakład 
reasekuracji. 

W kolumnie K „Rodzaj powiązań z podmiotem/emitentem” należy wpisać zależność 
podmiotu/emitenta wobec zakładu reasekuracji według następujących kryteriów: jednostka 
dominująca, jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona w stosunku 
do zakładu reasekuracji – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37, 39, 40 i 41 ustawy o rachunkowości, 
lub jednostka pozostała. 

Formularz 10.6 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” dla danej kategorii, należy wykazywać towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych w kolejności malejącej według wartości bilansowej środków 
ulokowanych przez zakład reasekuracji.  

Formularz 10.7 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wpisać:  

KONTRAKT DŁ – dla zakupionych kontraktów terminowych typu forward lub futures,  
KONTRAKT KR – dla sprzedanych kontraktów terminowych typu forward lub futures,  
OPCJA KUPNA – dla opcji kupna lub warrantów dających prawo kupna,  
OPCJA SPRZEDAŻY – dla opcji sprzedaży lub warrantów dających prawo sprzedaży, 
SWAP WA1/WA2 P1/P2 – dla swapów polegających na zmianie płatności w walucie WA1 
na płatność w walucie WA2 ; zamiast P1 i P2 należy wpisać FI jeżeli wartość odpowiedniej 
płatności jest stała lub FL jeżeli wartość odpowiedniej płatności zależy od zmiennej stopy 
procentowej.  

W kolumnie C „Wystawca (kontrahent)” należy wpisać jego pełną nazwę, jeżeli jest znany. 
Jeżeli transakcja miała miejsce na zorganizowanym rynku, należy wpisać nazwę tego rynku.  

W formularzu należy wykazać instrumenty pochodne ujęte zarówno w pozycji B aktywów 
bilansu jak również w pasywach bilansu.  
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W kolumnie K „Klasyfikacja lokaty” w przypadku instrumentów pochodnych ujętych 
w pasywach bilansu należy wpisać „nie dotyczy”. 

Formularz 10.8 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” dla danej kategorii należy wykazywać dłużne papiery 
wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu w kolejności malejącej 
według wartości bilansowej środków ulokowanych przez zakład reasekuracji. 

W kolumnie H „Wartość godziwa” należy wykazać wartość godziwą papierów 
wartościowych w przypadku gdy wartość godziwa papierów wartościowych różni się od 
wartości bilansowej papierów wartościowych. 

Formularz 10.9  
Pożyczki zabezpieczone hipotecznie należy wykazywać w kolejności malejącej według ich 
wartości bilansowej.  

Formularz 10.10 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wykazywać instytucje kredytowe w kolejności 
malejącej według wartości bilansowej środków ulokowanych przez zakład reasekuracji.  

Formularz 11.1. 
W pozycji I.3 „Należności umorzone, ale nie przedawnione” należy wykazać wszystkie 
kwoty tych należności, które nie są ujęte w bilansie, a co do których jednostka posiada prawo 
do ich dochodzenia. W pozycji tej nie ujmuje się należności, z których jednostka dobrowolnie 
zrezygnowała (zwolnienie dłużnika z długu), bowiem w momencie rezygnacji z długu 
jednostka nie posiada już prawa do jego dochodzenia. Przez należności umorzone, ale nie 
przedawnione, należy rozumieć te należności, co do których jednostce przysługuje prawo do 
ich dochodzenia, lecz ze względów ekonomicznych sposób ich dochodzenia jest nieopłacalny 
i decyduje się ona na ich częściowe lub całkowite umorzenie w swoich księgach. Nie oznacza 
to jednak, że jednostka całkowicie rezygnuje z praw do ich dochodzenia. W przypadku 
bowiem nieoczekiwanej poprawy sytuacji finansowej dłużnika jednostka ma zamiar 
dochodzić swoich roszczeń. 

Przez zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub przychodach spółki należy rozumieć 
wartość zobowiązań, których zabezpieczenie stanowią aktywa zakładu reasekuracji (np. 
wartość udzielonej gwarancji, poręczenia pod zastaw lokat). Wartość zabezpieczonych 
aktywów wykazuje się w pozycji III.3. formularza. 

Formularz 12.1 
Formularz sporządza się dla reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych 
według klas rachunkowych. W formularzu uwzględnia się również dane dotyczące świadczeń 
rentowych.  
W pozycji I „Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto” ujmuje się odszkodowania 
i świadczenia rozliczone przez cedentów w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

Łączna wartość odszkodowań i świadczeń dla wszystkich lat underwritingowych powinna 
być równa wartości odszkodowań i świadczeń ujętych w pozycji IV.1.1 technicznego 
rachunku ubezpieczeń dla danej klasy rachunkowej.  

Łączna dla wszystkich lat underwritingowych wartość rezerw na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia brutto (wartość z pozycji II formularza) powinna być równa 
wartości tej rezerwy brutto w formularzu 9.2 dla danej klasy rachunkowej. 
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Formularz 12.2 
W kolumnie C należy wykazać liczbę brokerów reasekuracyjnych prowadzących działalność 
brokerską, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.), w związku z działalnością 
których zakład reasekuracji wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym. 

Formularz 13.1 
Poszczególne kategorie kosztów działalności reasekuracyjnej powinny być rozumiane 
w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 19–22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń 
i zakładów reasekuracji.  

Formularz 13.2 
„Wartość odpisu na fundusz prewencyjny w roku sprawozdawczym” bądź „Koszty 
prowadzenia działalności prewencyjnej, jeżeli zakład reasekuracji nie tworzy funduszu 
prewencyjnego” należy wykazać w wysokości ujętej w formularzu 3.1 w pozycji VIII 
„Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym”. 

Formularz 14.1 
W kolumnie A „Nazwa jednostki” należy wykazać pełne nazwy podmiotów wraz 
z określeniem ich formy prawnej.  

W kolumnie B „Typ jednostki” należy użyć następujących symboli: SP – Skarb Państwa, 
OPK – osoba prawna rezydent, OPKB – bank rezydent, OPKR – zakład reasekuracji 
rezydent, OPKU – zakład ubezpieczeń rezydent, OFK – osoba fizyczna rezydent, OFKR – 
osoba fizyczna rezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFKZ – osoba fizyczna 
rezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PK – pozostałe podmioty rezydenci, OPZ – 
osoba prawna nierezydent, OPZB – bank nierezydent, OPZR – zakład reasekuracji 
nierezydent, OPZU – zakład ubezpieczeń nierezydent, OFZ – osoba fizyczna nierezydent, 
OFZR – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFZZ – osoba 
fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PZ – pozostałe podmioty 
nierezydenci. 

„Wartość kapitału własnego jednostki powiązanej” (kolumna J) oraz „Wynik finansowy 
poprzedniego roku obrotowego” (kolumna K) są wykazywane na dzień sprawozdawczy.  

Formularz 15.1 
Maksymalna możliwa szkoda brutto oznacza łączną kwotę możliwych odszkodowań 
i świadczeń na udziale zakładu reasekuracji powstałych w wyniku tego samego zdarzenia 
objętego ochroną reasekuracyjną, z uwzględnieniem postanowień odpowiednich umów 
reasekuracji. Przy identyfikacji maksymalnych możliwych szkód należy uwzględnić możliwą 
kumulację odszkodowań i świadczeń, w szczególności w odniesieniu do pojedynczego 
ubezpieczającego, ubezpieczonego, przedmiotu ubezpieczenia.  

Maksymalna możliwa szkoda na udziale własnym oznacza łączną kwotę możliwych 
odszkodowań i świadczeń na udziale zakładu reasekuracji powstałych w wyniku tego samego 
zdarzenia objętego ochroną reasekuracyjną, po uwzględnieniu udziału retrocesjonariusza.  

W formularzu 15.1 należy wyszczególnić wszystkie maksymalne możliwe szkody na udziale 
własnym w porządku malejącym, ograniczając wyszczególnienie do dziesięciu największych 
wartości.  
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Formularz 15.2 
W kolumnie C „Rodzaj powiązań z zakładem reasekuracji” należy wpisać zależność 
retrocesjonariusza od zakładu reasekuracji według następujących kryteriów: jednostka 
dominująca, jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona 
(w stosunku do zakładu reasekuracji) – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37, 39, 40 i 41 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości, lub jednostka pozostała. 

W kolumnie E „Data uzyskania oceny ratingowej” należy wykazać datę ostatniej oceny 
ratingowej przyznanej retrocesjonariuszowi przez agencję ratingową. 

Formularz 16.1 
Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy wylicza 
się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności 
zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów 
reasekuracji (Dz. U. Nr 169, poz.1330).  

Przez reasekurację należy rozumieć reasekurację i retrocesję. 

Kwoty TR1 i TR2, o których mowa odpowiednio w wierszach 2 i 9 należy rozumieć zgodnie 
z przepisami § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. 
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji 
oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji. 

Wiersze 3, 3a, 3b, 10, 10a i 10b wypełnia się wyłącznie dla reasekuracji ubezpieczeń choroby 
spełniających warunki określone w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla 
rodzajów reasekuracji. Dane dotyczące reasekuracji ubezpieczeń choroby niespełniających 
ww. warunków należy wykazać łącznie z danymi dotyczącymi reasekuracji pozostałych 
ubezpieczeń na życie w wierszach odpowiednio 4, 4a, 4b, 11, 11a i 11b.  

Margines wypłacalności skorygowany (wiersz 16) jest obliczany tylko w przypadku 
określonym w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności 
zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów 
reasekuracji. W razie braku podstaw do skorygowania marginesu wypłacalności wiersze  
14–16 powinny pozostać niewypełnione.  

Formularz 17.1 
Wysokość środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności jest ustalana zgodnie 
z art. 223zw ust. 1–10 ustawy. 
Wysokość środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego jest ustalana zgodnie 
z art. 223zw ust. 13 ustawy.  

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego jest określana zgodnie z § 9 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu 
wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej 
wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji.  

W wierszu 2.b. należy wykazać wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale 
własnym. 
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W wierszu 5 należy wykazać aktywa ustalone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia ... w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych 
zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej (Dz. U. ...).  

Formularz 18.1 
W formularzu 18.1 należy wykazać aktywa, które zakład reasekuracji uznaje za aktywa 
stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, spełniające wymogi określone 
w art. 223zz ustawy. 

W pozycji B.1 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa oraz przez 
rządy innych państw. 

W kolumnie E ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości wyrażonych w kolumnie D 
przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych w kolumnie B wiersz A.  

W kolumnie G ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości wyrażonych w kolumnie F 
przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości wyrażonych w kolumnie H 
przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych w kolumnie B wiersz A. 

Formularz 18.5 
Formularz 18.5 wypełnia się, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
1) papiery wartościowe jednego emitenta stanowią więcej niż 5% rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych brutto; 
2) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych brutto; 
3) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości aktywów 

stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto. 

Formularz 18.6 
A. Prognozowane przepływy netto wynikające z umów reasekuracji zawartych do dnia 

bilansowego.  

W formularzu należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych wnikających z umów reasekuracji zawartych do dnia 
bilansowego, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. Prognozowane 
przepływy należy wyznaczyć metodami statystyki i matematyki aktuarialnej, 
z uwzględnieniem danych historycznych i przewidywanych wypowiedzeń umów 
reasekuracji oraz rezygnacji z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji.  

Prognozowane przepływy pieniężne powinny być kalkulowane w wartościach brutto. 
Wpływy powinny być kalkulowane w oparciu o składkę reasekuracyjną brutto. 
W wydatkach powinny być prezentowane wszystkie prognozowane koszty jakie poniesie 
zakład reasekuracji w związku z wykonywaniem zawartych umów reasekuracji.  

B.  Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

Formularz dotyczy wyłącznie aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych.  

W częściach B.I i B.II należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. 
W przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych należy 
uwzględnić wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, 
likwidacji lokaty bądź spłaty pożyczki.  
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W części B.I w wierszach 1 i 3–5 należy wykazać wpływy z tytułu: 
● wykupu dłużnych papierów wartościowych, likwidacji lokat terminowych oraz spłat 
wartości nominalnej pożyczek, 
● odsetek od instrumentów finansowych (dłużnych papierów wartościowych, lokat 
terminowych oraz pożyczek) o stałym oprocentowaniu, 
● tych odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu, których wartość na dzień bilansowy jest znana, ponieważ 
znana jest stopa odniesienia, 
● tej części odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz 
pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma stałej stopy i zmiennej 
stopy odniesienia, która odpowiada stałej stopie będącej składnikiem oprocentowania.  

W części B.II należy wykazać tę część prognozowanych odsetek od dłużnych instrumentów 
finansowych, lokat terminowych oraz pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym 
jako suma stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, która odpowiada zmiennej stopie 
odniesienia i nie jest znana na dzień bilansowy. Jeżeli określenie oprocentowania nie zawiera 
składnika stałej stopy, należy wykazać całość prognozowanych wpływów z tych odsetek. 
Przy wyznaczaniu wpływów należy przyjąć, że w przyszłych okresach odsetkowych 
oprocentowanie będzie takie samo jak w bieżącym okresie odsetkowym. 

W części B.III należy uwzględnić wpływy z aktywów, które nie posiadają określonego 
terminu wymagalności lub dla których okres wymagalności lub wartość przyszłych wpływów 
są trudne do określenia.  

Formularz 19.1  
Formularze wypełnia się łącznie dla działalności zagranicznej zakładu reasekuracji oraz 
w podziale na poszczególne kraje. 

Działalność zagraniczna oznacza podjęcie i wykonywanie działalności reasekuracyjnej przez 
krajowy zakład reasekuracji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

Działalność reasekuracyjna w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw oznacza 
możliwość podjęcia i wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium innego 
państwa przez krajowy zakład reasekuracji poprzez jego oddział. Przez oddział rozumie się 
oddział, główny oddział lub inną jednostkę organizacyjną zakładu reasekuracji z siedzibą na 
terytorium innego państwa z zachowaniem warunków przewidzianych w prawie tego 
państwa.  

Działalność reasekuracyjna w ramach swobody wykonywania usług reasekuracyjnych 
oznacza możliwość podjęcia i wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium 
innego państwa przez krajowy zakład reasekuracji z zachowaniem warunków przewidzianych 
w prawie tego państwa.  

Przez „szkody zaszłe brutto” rozumie się odszkodowania i świadczenia wypłacone przez 
zakład reasekuracji w wysokości brutto, powiększone o zmianę stanu rezerw na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia w wysokości brutto.  

„Prowizje brutto” obejmują wszelkiego rodzaju prowizje związane z działalnością 
reasekuracyjną, a w szczególności prowizje brokerów reasekuracyjnych oraz prowizje 
i udziały w zyskach płacone cedentom. 
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Noty objaśniające do załącznika nr 3  
● Sprawozdanie powinno zostać przesłane do organu nadzoru  w formie zwartej (zszyte, 
w oprawie termicznej lub innej). Sprawozdanie zawiera formularze ponumerowane, zgodnie 
ze spisem formularzy. Zakład reasekuracji jest zobowiązany wypełnić wszystkie formularze; 
jeżeli poszczególne pozycje nie występują należy wpisać wartość 0. Każda strona w stopce 
powinna posiadać kolejny numer. W przypadku formularzy dotyczących grup ubezpieczeń 
lub klas rachunkowych należy uwzględnić tylko grupy ubezpieczeń lub klasy rachunkowe, 
w których jest prowadzona działalność reasekuracyjna. 

● Przez „bieżący okres sprawozdawczy” rozumie się okres od początku roku kalendarzowego 
do dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. 

Przez „poprzedni okres sprawozdawczy” rozumie się analogiczny okres poprzedniego roku 
kalendarzowego.  

● Grupa ubezpieczeń powinna być zgodna z załącznikiem do ustawy. 

Klasy rachunkowe stosuje się według zasad określonych w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825). 

● Dane ilościowe (np. liczba akcji) należy wykazać z dokładnością do jednostki.  

● Nazwy krajów i walut należy podawać, stosując kody zgodne z normami ISO. Identyfikator 
papieru wartościowego oznacza kod nadany przez KDPW lub inny zgodny z ISIN. 

● Wykazane w formularzach zmniejszenia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych należy 
wykazać ze znakiem „–”, zwiększenia zaś wykazywać bez znaku. 

● Przez jednostki powiązane i podporządkowane należy rozumieć odpowiednio jednostki 
powiązane i podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.  

● Przez lokaty zagraniczne rozumie się lokaty umiejscowione poza granicami kraju. 
Umiejscowienie lokat określa w przypadku: 

a) nieruchomości – ich lokalizacja, 
b) lokat notowanych na rynkach regulowanych – kraj siedziby emitenta, 
c) innych lokat – miejsce ich realizacji, co oznacza w szczególności: 

• dla dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i wierzytelności oraz innych 
instrumentów finansowych o zagwarantowanej stopie dochodu – kraj siedziby 
emitenta, kraj siedziby pożyczkobiorcy, kraj siedziby dłużnika, 

• dla akcji, udziałów oraz innych instrumentów finansowych dających prawo do 
udziału w kapitale spółki – kraj siedziby tej spółki, 

• dla jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 
inwestycyjnych lub w innych funduszach wspólnego lokowania – kraj siedziby 
zarządzającego danym funduszem. 

W przypadku instrumentów finansowych złożonych posiadających wbudowane instrumenty 
pochodne do czasu podjęcia decyzji o realizacji instrumentów pochodnych o miejscu 
realizacji decyduje miejsce realizacji instrumentu bazowego (pierwotnego).  

Papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu są to instrumenty finansowe nie 
zawierające gwarancji a jedynie możliwość płatności kwot z tytułu posiadania instrumentu.  

Papiery wartościowe o stałej  kwocie dochodu są to papiery wartościowe zapewniające 
dochód w ściśle określonych okresach (np. odsetki bądź wartość wykupu) niezależnie od tego 
czy wartość tego przychodu jest określona z góry czy zmienna. 
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Cena nabycia w przypadku pożyczek oznacza wartość udzielonej pożyczki z uwzględnieniem 
wszelkich ewentualnych kosztów związanych z jej udzieleniem poniesionych przez 
udzielającego pożyczkę.  

Zasady wyceny lokat zakładów reasekuracji określają przepisy § 19 ust. 1, 3 i 4 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

Lokaty krótkoterminowe oraz lokaty długoterminowe stanowią odpowiednio lokaty określone 
w § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

W kwestiach nie uregulowanych odrębnie rozporządzeniem przy sporządzaniu sprawozdania 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.  

Formularz 1.2 
Wartość w pozycji A.VIII „Zysk (strata) netto” (kolumna B) powinna być równa zero, 
a wynik finansowy netto roku poprzedniego należy wykazać w pozycji A.VII „Zysk (strata) 
z lat ubiegłych”. 

Formularz 3.1 
Formularz 3.1 sporządza się dla reasekuracji ubezpieczeń na życie łącznie. 
Formularz 3.2 
Formularz 3.2 sporządza się dla reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych 
osobowych łącznie. 

Formularze 5.1 
Rachunki techniczne są sporządzane dla reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych 
osobowych łącznie i w podziale na klasy rachunkowe. 

Formularz 6.1 
W kolumnie B „Rodzaj akcji (udziałów)” należy podać podział na akcje imienne i na 
okaziciela, używając oznaczeń: I – akcje imienne, O – akcje na okaziciela. 

W kolumnie C „Rodzaj uprzywilejowania” należy podać rodzaj uprzywilejowania jaki 
związany jest z akcjami (udziałami): w dywidendzie (oznaczenie D), w liczbie głosów 
(oznaczenie G), w podziale majątku (oznaczenie M), inne (wykazać jakie; oznaczenie U), 
w przypadku braku uprzywilejowań należy wpisać znak „B”. Jeżeli zakład reasekuracji 
posiada serie akcji uprzywilejowane wielorako (np. jednocześnie w liczbie głosów 
i w podziale majątku), w kolumnie C dla odpowiedniej serii należy wpisać ciąg liter 
oddzielonych spacją (dla powyższego przykładu będzie to następujący ciąg: G M). 

Formularze 6.2 i 6.3 
W kolumnie K „Procent głosów na WZA (WZU)” formularza 6.2 procent głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) powinien być wykazany z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku. 

W kolumnie C „Typ akcjonariusza (udziałowca)” formularza 6.2 oraz w kolumnie B „Typ 
akcjonariusza (udziałowca)” formularza 6.3 należy użyć następujących symboli: SP – Skarb 
Państwa, OPK – osoba prawna rezydent, OPKB – bank rezydent, OPKR – zakład reasekuracji 
rezydent, OPKU – zakład ubezpieczeń rezydent, OFK – osoba fizyczna rezydent, OFKR – 
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osoba fizyczna rezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFKZ – osoba fizyczna 
rezydent, członek zarządu zakładu  ubezpieczeń, PK – pozostałe podmioty rezydenci, OPZ – 
osoba prawna nierezydent, OPZB – bank nierezydent, OPZR – zakład reasekuracji 
nierezydent, OPZU – zakład ubezpieczeń nierezydent, OFZ – osoba fizyczna nierezydent, 
OFZR – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFZZ – osoba 
fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PZ – pozostałe podmioty 
nierezydenci. 

W formularzach 6.2 i 6.3 należy wymienić akcjonariuszy (udziałowców) posiadających 
powyżej 2% głosów na WZA (WZU). Akcjonariusze (udziałowcy) posiadający 2% lub mniej 
niż 2% głosów na WZA (WZU) powinni być ujęci zbiorczo jako: 
− „Pozostali akcjonariusze (udziałowcy) rezydenci” (symbol PK) – dla osób prawnych i osób 

fizycznych – rezydentów i/lub 
− „Pozostali akcjonariusze (udziałowcy) – nierezydenci” (symbol PZ) – dla osób prawnych 

i osób fizycznych – nierezydentów. 

Suma pozycji w kolumnie E „Liczba akcji i udziałów” formularza 6.2 powinna być równa 
łącznej liczbie akcji (udziałów) zakładu reasekuracji.  

Formularz 7.1 
Formularz 7.1. stanowi rozwinięcie informacji o zmianach w pozycji A pasywów bilansu.  

Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych, a ujawnionych 
w bieżącym okresie sprawozdawczym, ujmuje się w pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych.  

Wartości poszczególnych pozycji kapitału własnego występujących w kolumnie G formularza 
7.1 powinny być równe ich wartościom ujętym w pozycji A w kolumnie C pasywów bilansu.  

Formularze 8.1 i 8.2 
W formularzu 8.1 należności powinny być wykazane w wartości zaktualizowanej zgodnie 
z art. 35b ustawy o rachunkowości, dodatkowo w podpunktach a wyodrębnia się wartość 
dokonanych odpisów aktualizujących. 

W formularzach 8.1 i 8.2 poszczególne terminy płatności ustala się licząc od dnia 
bilansowego. 

Łączna wartość zaktualizowana poszczególnych rodzajów należności zakładu reasekuracji 
ujętych w kolumnie J „Razem” formularza 8.1 powinna być równa wartości poszczególnych 
rodzajów należności ujętych w pozycji D w kolumnie C aktywów bilansu.  
Łączna wartość zaktualizowana poszczególnych rodzajów zobowiązań zakładu reasekuracji  
ujętych w kolumnie G „Razem” formularza 8.2 powinna być równa wartości poszczególnych 
rodzajów zobowiązań ujętych w pozycji H w kolumnie C pasywów bilansu. 

Formularze grupy IX  
Suma kwot ujętych w pozycji III.1–III.4 powinna być równa wartości rezerwy na 
niewypłacone odszkodowania i świadczenia określonej w pozycji III. 

Formularze 9.1, 9.4 i 9.7 
Formularze wypełnia się dla działalności reasekuracyjnej zakładu reasekuracji łącznie. 

Wartość poszczególnych rodzajów rezerw techniczno – ubezpieczeniowych brutto powinna 
być równa wartości poszczególnych rodzajów rezerw techniczno–ubezpieczeniowych brutto 
wykazanych w pozycji C w kolumnie C pasywów bilansu.  
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W formularzu 9.7 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się 
warunkami zawartych umów reasekuracji ubezpieczeń na życie oraz umów reasekuracji 
ubezpieczeń majątkowych i osobowych.  

Formularze 9.2, 9.5 i 9.8 
Formularze wypełnia się dla reasekuracji ubezpieczeń na życie łącznie. 

W formularzu 9.8 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się 
warunkami zawartych umów reasekuracji ubezpieczeń na życie.  

Formularze 9.3, 9.6 i 9.9 
Formularze wypełnia się dla reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych 
łącznie oraz w podziale na klasy rachunkowe. 

W formularzu 9.9 należy wyodrębnić rezerwy ustalane w PLN, USD, EURO oraz łącznie 
w pozostałych walutach. Ustalając rezerwę w poszczególnych walutach należy kierować się 
warunkami zawartych umów reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych 
osobowych.  

Formularze grupy X  
Informacje zawarte w formularzach 10.1-10.10 stanowią rozwinięcie informacji 
o poszczególnych rodzajach lokat ujętych w pozycji B i C aktywów bilansu.  

We wszystkich formularzach dotyczących lokat w kolumnie „Klasyfikacja lokaty” należy 
wpisać klasyfikację instrumentu finansowego zgodną  z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, 
poz. 1674, z późn. zm.). Wpis powinien mieć formę skróconą. Należy stosować następujące 
skróty: 
1) PDO – aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 
2) UTW – aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności; 
3) DDS – aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
4) PUN – pożyczki udzielone i należności własne. 

We wszystkich formularzach dotyczących lokat w kolumnie „Waluta lokaty” należy wpisać 
skrótową nazwę waluty, w której ta lokata jest wyrażona. 

Formularz 10.1 
Formularz zawiera zestawienie wszystkich lokat będących elementami pozycji B aktywów 
bilansu, pogrupowanych według określonych kategorii. W poszczególnych kategoriach lokat 
należy podać łączną wartość wszystkich instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do 
danej kategorii.  

W kolumnie C „Wartość godziwa” należy wykazać łączną wartość godziwą danej kategorii 
lokat w przypadku gdy łączna wartość godziwa danej kategorii lokat różni się od łącznej 
wartości bilansowej danej kategorii lokat. 

Formularz zawiera zestawienie przychodów i kosztów dla poszczególnych kategorii lokat. 
Przychody z lokat i koszty działalności lokacyjnej są prezentowane analogicznie jak 
w technicznym rachunku ubezpieczeń na życie oraz w ogólnym rachunku zysków i strat.  
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Formularz 10.2 
Przez zapadalność lokat należy rozumieć okres jaki pozostał do upływu terminu zapadalności 
lokat licząc od dnia bilansowego. 

Formularz 10.3 
W kolumnie A „Opis nieruchomości” należy określić dokładny adres nieruchomości, 
zaczynając od nieruchomości, której wartość bilansowa jest największa, a następnie 
wykazywać pozostałe nieruchomości w kolejności malejącej wartości bilansowej. 
W kolumnie M „Grupa B/C aktywów” należy napisać do jakiej grupy aktywów bilansu (B 
czy C) została zaklasyfikowana nieruchomość.  

W kolumnie D „Cel posiadania” należy wskazać czy nieruchomość jest wykorzystywana na 
potrzeby własne („W”) czy w celach inwestycyjnych („I”). 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie nieruchomości posiadane przez zakład 
reasekuracji.  

Formularz 10.4 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wykazać emitentów poszczególnych akcji, 
poczynając od emitenta, którego wartość bilansowa akcji będących w posiadaniu zakładu 
reasekuracji jest największa, a następnie wykazać pozostałych emitentów w kolejności 
malejącej. 

W kolumnie B „Identyfikator giełdowy ISIN” dla poszczególnych serii akcji emitowanych 
przez podmioty wykazane w kolumnie A należy podać kody akcji (zgodne z normą ISIN) 
nadane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych bądź inną instytucję zajmującą się 
rejestrowaniem papierów wartościowych na rynkach zagranicznych, rozpoczynając od tych 
serii akcji podmiotu, w którym zakład reasekuracji ulokował najwięcej środków. 

W kolumnie E „Wartość godziwa” należy wykazać wartość godziwą akcji w przypadku gdy 
wartość godziwa akcji różni się od wartości bilansowej akcji. 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie akcje notowane na rynku regulowanym 
posiadane przez zakład reasekuracji.  

Formularz 10.5 
W kolumnie A „Nazwa podmiotu/emitenta” jako nazwy emitentów należy podawać nazwy 
emitentów papierów wartościowych określone w rejestrze handlowym lub Krajowym 
Rejestrze Sądowym wraz ze wskazaniem ich formy prawnej zaczynając od tego podmiotu, 
w którego papiery wartościowe zakład reasekuracji ulokował najwięcej środków (według 
wartości bilansowej). 

Zestawienie powinno obejmować wszystkie udziały, akcje nienotowane na rynku 
regulowanym i pozostałe instrumenty o zmiennej kwocie dochodu posiadane przez zakład 
reasekuracji. 

W kolumnie M „Rodzaj powiązań z podmiotem/emitentem” należy wpisać zależność 
podmiotu/emitenta wobec zakładu reasekuracji według następujących kryteriów: jednostka 
dominująca, jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona w stosunku 
do zakładu reasekuracji – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37, 39, 40 i 41 ustawy o rachunkowości, 
lub jednostka pozostała. 
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Formularz 10.6 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” dla danej kategorii należy wykazywać towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych w kolejności malejącej według wartości bilansowej środków 
ulokowanych przez zakład reasekuracji.  

Formularz 10.7 

W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wpisać:  

KONTRAKT DŁ – dla zakupionych kontraktów terminowych typu forward lub futures,  
KONTRAKT KR – dla sprzedanych kontraktów terminowych typu forward lub futures,  
OPCJA KUPNA – dla opcji kupna lub warrantów dających prawo kupna,  
OPCJA SPRZEDAŻY – dla opcji sprzedaży lub warrantów dających prawo sprzedaży, 
SWAP WA1/WA2 P1/P2 – dla swapów polegających na zmianie płatności w walucie WA1 
na płatność w walucie WA2 ; zamiast P1 i P2 należy wpisać FI jeżeli wartość odpowiedniej 
płatności jest stała lub FL jeżeli wartość odpowiedniej płatności zależy od zmiennej stopy 
procentowej.  

W kolumnie C „Wystawca (kontrahent)” należy wpisać jego pełną nazwę, jeżeli jest znany. 
Jeżeli transakcja miała miejsce na zorganizowanym rynku, należy wpisać nazwę tego rynku.  

W formularzu należy wykazać instrumenty pochodne ujęte zarówno w pozycji B aktywów 
bilansu jak również w pasywach bilansu.  

W kolumnie K „Grupa B/C aktywów” oraz w kolumnie M „Klasyfikacja lokaty” 
w przypadku instrumentów pochodnych ujętych w pasywach bilansu należy wpisać „nie 
dotyczy”. 

Formularz 10.8 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” dla danej kategorii należy wykazywać dłużne papiery 
wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu w kolejności malejącej 
według wartości bilansowej środków ulokowanych przez zakład reasekuracji. 

W kolumnie H „Wartość godziwa” należy wykazać wartość godziwą papierów 
wartościowych w przypadku gdy wartość godziwa papierów wartościowych różni się od 
wartości bilansowej papierów wartościowych. 

Formularz 10.9  
Pożyczki zabezpieczone hipotecznie należy wykazywać w kolejności malejącej według ich 
wartości bilansowej.  

Formularz 10.10 
W kolumnie A „Wyszczególnienie” należy wykazywać instytucje kredytowe w kolejności 
malejącej według wartości bilansowej środków ulokowanych przez zakład reasekuracji. 

Formularz 11.1. 
W pozycji I.3 „Należności umorzone, ale nie przedawnione” należy wykazać wszystkie 
kwoty tych należności, które nie są ujęte w bilansie, a co do których jednostka posiada prawo 
do ich dochodzenia. W pozycji tej nie ujmuje się należności, z których jednostka dobrowolnie 
zrezygnowała (zwolnienie dłużnika z długu), bowiem w momencie rezygnacji z długu 
jednostka nie posiada już prawa do jego dochodzenia. Przez należności umorzone, ale nie 
przedawnione, należy rozumieć te należności, co do których jednostce przysługuje prawo do 
ich dochodzenia, lecz ze względów ekonomicznych sposób ich dochodzenia jest nieopłacalny 
i decyduje się ona na ich częściowe lub całkowite umorzenie w swoich księgach. Nie oznacza 
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to jednak, że jednostka całkowicie rezygnuje z praw do ich dochodzenia. W przypadku 
bowiem nieoczekiwanej poprawy sytuacji finansowej dłużnika jednostka ma zamiar 
dochodzić swoich roszczeń. 

Przez zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub przychodach spółki należy rozumieć 
wartość zobowiązań, których zabezpieczenie stanowią aktywa zakładu reasekuracji 
(np. wartość udzielonej gwarancji, poręczenia pod zastaw lokat). Wartość zabezpieczonych 
aktywów wykazuje się w pozycji III.3 formularza. 

Formularz 12.2. 
Formularz sporządza się dla reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych 
według klas rachunkowych. W formularzu uwzględnia się dane dotyczące świadczeń 
rentowych.  

W pozycji I „Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto” ujmuje się odszkodowania 
i świadczenia rozliczone przez cedentów w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

Łączna wartość odszkodowań i świadczeń dla wszystkich lat underwritingowych powinna 
być równa wartości odszkodowań i świadczeń ujętych w pozycji IV.1.1 technicznego 
rachunku ubezpieczeń dla danej klasy rachunkowej.  

Łączna dla wszystkich lat underwritingowych wartość rezerw na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia brutto (wartość z pozycji II formularza) powinna być równa 
wartości tej rezerwy brutto w formularzu 9.6 dla danej klasy rachunkowej. 

Formularz 12.3 
W kolumnach C, E, G należy wykazać liczbę brokerów reasekuracyjnych prowadzących 
działalność brokerską, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.), w związku 
z działalnością których zakład reasekuracji wykazał przypis składki brutto w okresie 
sprawozdawczym. 

Formularz 13.1 
Poszczególne kategorie kosztów działalności reasekuracyjnej powinny być rozumiane 
w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 19-22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń 
i zakładów reasekuracji. 

Formularz 13.2 
„Wartość odpisu na fundusz prewencyjny w roku sprawozdawczym” bądź „Koszty 
prowadzenia działalności prewencyjnej, jeżeli zakład reasekuracji nie tworzy funduszu 
prewencyjnego” należy wykazać w łącznej wysokości ujętej w formularzu 3.1 w pozycji XI 
„Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym” oraz w formularzu 3.2 w pozycji VIII 
„Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym”. 

Formularz 14.1 
W kolumnie A „Nazwa jednostki” należy wykazać pełne nazwy podmiotów wraz 
z określeniem ich formy prawnej.  

W kolumnie B „Typ jednostki” należy użyć następujących symboli: SP – Skarb Państwa, 
OPK – osoba prawna rezydent, OPKB – bank rezydent, OPKR – zakład reasekuracji 
rezydent, OPKU – zakład ubezpieczeń rezydent, OFK – osoba fizyczna rezydent, OFKR – 
osoba fizyczna rezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFKZ – osoba fizyczna 
rezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PK – pozostałe podmioty rezydenci, OPZ – 
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osoba prawna nierezydent, OPZB – bank nierezydent, OPZR – zakład reasekuracji 
nierezydent, OPZU – zakład ubezpieczeń nierezydent, OFZ – osoba fizyczna nierezydent, 
OFZR – osoba fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu reasekuracji, OFZZ – osoba 
fizyczna nierezydent, członek zarządu zakładu ubezpieczeń, PZ – pozostałe podmioty 
nierezydenci. 

„Wartość kapitału własnego jednostki powiązanej” (kolumna J) oraz „Wynik finansowy 
poprzedniego roku obrotowego” (kolumna K) są wykazywane na dzień sprawozdawczy.  

Formularz 15.1 
Maksymalna możliwa szkoda brutto oznacza łączną kwotę możliwych świadczeń 
i odszkodowań na udziale zakładu reasekuracji powstałych w wyniku tego samego zdarzenia 
objętego ochroną reasekuracyjną, z uwzględnieniem postanowień odpowiednich umów 
reasekuracji. Przy identyfikacji maksymalnych możliwych szkód należy uwzględnić możliwą 
kumulację świadczeń i odszkodowań, w szczególności w odniesieniu do pojedynczego 
ubezpieczonego, ubezpieczającego, podmiotu ubezpieczenia. 

Maksymalna możliwa szkoda na udziale własnym oznacza łączną kwotę możliwych 
odszkodowań i świadczeń na udziale zakładu reasekuracji powstałych w wyniku tego samego 
zdarzenia objętego ochroną reasekuracyjną, po uwzględnieniu udziału retrocesjonariusza.  

W formularzu należy wyszczególnić wszystkie maksymalne możliwe szkody na udziale 
własnym w porządku malejącym, ograniczając wyszczególnienie do dziesięciu największych 
wartości.  

Formularz 15.2 
W kolumnie C „Rodzaj powiązań z zakładem reasekuracji” należy wpisać zależność  
retrocesjonariusza od zakładu reasekuracji według następujących kryteriów: jednostka 
dominująca, jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona  
(w stosunku do zakładu reasekuracji) – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37, 39, 40 i  41 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub jednostka pozostała. 

W kolumnie E „Data uzyskania oceny ratingowej” należy wykazać datę ostatniej oceny 
ratingowej przyznanej retrocesjonariuszowi przez agencję ratingową. 

Formularz 16.1  
Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I załącznika do ustawy 
w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji 
ubezpieczeń grupy 4 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób określony 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. 
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji 
oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1330, z późn. zm.).  

Formularz 16.2 
Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I załącznika do ustawy 
wylicza się w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla 
rodzajów reasekuracji. 
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Formularz 16.3 
Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I załącznika do ustawy 
w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji 
ubezpieczeń grupy 5 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób określony 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. 
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji 
oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji. 

Przez reasekurację należy rozumieć reasekurację i retrocesję. 

Kwoty TR1 i TR2, o których mowa odpowiednio w wierszach 2 i 9 należy rozumieć zgodnie 
z przepisami § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. 
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji 
oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji. 

Wiersze 3, 3a, 3b, 10, 10a i 10b wypełnia się wyłącznie dla reasekuracji ubezpieczeń choroby 
spełniających warunki określone w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla 
rodzajów reasekuracji. Dane dotyczące reasekuracji ubezpieczeń choroby niespełniających 
ww. warunków należy wykazać łącznie z danymi dotyczącymi reasekuracji pozostałych 
ubezpieczeń na życie w wierszach odpowiednio 4, 4a, 4b, 11, 11a i 11b.  

Margines wypłacalności skorygowany (wiersz 16) jest obliczany tylko w przypadku 
określonym w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności 
zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów 
reasekuracji. W razie braku podstaw do skorygowania marginesu wypłacalności wiersze 14–
16 powinny pozostać niewypełnione.  

Formularz 16.4 
Margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy wylicza 
się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności 
zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów 
reasekuracji. 

Przez reasekurację należy rozumieć reasekurację i retrocesję. 

Kwoty TR1 i TR2, o których mowa odpowiednio w wierszach 2 i 9 należy rozumieć zgodnie 
z przepisami § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. 
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji 
oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji. 

Wiersze 3, 3a, 3b, 10, 10a i 10b wypełnia się wyłącznie dla reasekuracji ubezpieczeń choroby 
spełniających warunki określone w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla 
rodzajów reasekuracji. Dane dotyczące reasekuracji ubezpieczeń choroby niespełniających 
ww. warunków należy wykazać łącznie z danymi dotyczącymi reasekuracji pozostałych 
ubezpieczeń na życie w wierszach odpowiednio 4, 4a, 4b, 11, 11a i 11b.  

Margines wypłacalności skorygowany (wiersz 16) jest obliczany tylko w przypadku 
określonym w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
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2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności 
zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów 
reasekuracji. W razie braku podstaw do skorygowania marginesu wypłacalności wiersze 14–
16 powinny pozostać niewypełnione.  

Formularz 17.1 
Wysokość środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności jest ustalana zgodnie 
z art. 223zw ust. 1-10 ustawy. 

Wysokość środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego jest ustalana zgodnie 
z art. 223zw ust. 13 ustawy.  

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego jest określana zgodnie z § 9 pkt 3 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu 
wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej 
wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji.  

W wierszu 2.b należy wykazać wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale 
własnym. 

W wierszu 5 należy wykazać aktywa ustalone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia ... w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych 
zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej (Dz. U. ...).  

Formularz 18.1  
W formularzu 18.1 należy wykazać aktywa, które zakład reasekuracji uznaje za aktywa 
stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytułu reasekuracji ubezpieczeń 
na życie spełniające wymogi określone w art. 223zz ustawy.  

W pozycji B.1 formularza 18.1 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb 
Państwa oraz przez rządy innych państw. 

W kolumnie E formularza 18.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości 
wyrażonych w kolumnie D przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych 
w kolumnie B wiersz A.  

W kolumnie G formularza 18.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości 
wyrażonych w kolumnie F przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych 
w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 18.1 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości wyrażonych 
w kolumnie H przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych w kolumnie 
B wiersz A. 

Formularz 18.2  
W formularzu 18.2 należy wykazać aktywa, które zakład reasekuracji uznaje za aktywa 
stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytułu reasekuracji ubezpieczeń 
majątkowych i pozostałych osobowych  spełniające wymogi określone w art. 223zz ustawy.  

W pozycji B.1 formularza 18.2 ujmuje się instrumenty finansowe emitowane przez Skarb 
Państwa oraz przez  rządy innych państw. 

W kolumnie E formularza 18.2 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości 
wyrażonych w kolumnie D przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych 
w kolumnie B wiersz A.  
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W kolumnie G formularza 18.2 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości 
wyrażonych w kolumnie F przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych 
w kolumnie B wiersz A. 

W kolumnie I formularza 18.2 ujmuje się wyrażony w procentach iloraz wartości wyrażonych 
w kolumnie H przez wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyrażonych w kolumnie 
B wiersz A. 

Formularz 18.7 
Formularz 18.7 wypełnia się, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
1) papiery wartościowe jednego podmiotu stanowią więcej niż 5% rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych brutto; 
2) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych brutto; 
3) aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczają 10% wartości aktywów 

stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto.  

Formularz 18.8 
A. Prognozowane przepływy netto wynikające z umów reasekuracji ubezpieczeń na życie 

zawartych do dnia bilansowego.  

W formularzu należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych wnikających z umów reasekuracji ubezpieczeń na życie 
zawartych do dnia bilansowego, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ 
pieniężny.  

Prognozowane przepływy należy wyznaczyć metodami statystyki i matematyki 
aktuarialnej, z uwzględnieniem danych historycznych i przewidywanych wypowiedzeń 
umów reasekuracji oraz rezygnacji z umów ubezpieczenia, podlegających reasekuracji. 

Prognozowane przepływy pieniężne powinny być kalkulowane w wartościach brutto. 
Wpływy powinny być kalkulowane w oparciu o składkę reasekuracyjną brutto. 
W wydatkach powinny być prezentowane wszystkie prognozowane koszty jakie poniesie 
zakład reasekuracji w związku z wykonywaniem zawartych umów reasekuracji.  

B Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

Formularz dotyczy wyłącznie aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych z reasekuracji ubezpieczeń na życie.  

W częściach B.I i B.II należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. 
W przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych należy 
uwzględnić wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, 
likwidacji lokaty bądź spłaty pożyczki.  

W części B.I w wierszach 1 i 3–5 należy wykazać wpływy  z tytułu: 
● wykupu dłużnych papierów wartościowych, likwidacji lokat terminowych oraz spłat 
wartości nominalnej pożyczek, 
● odsetek od instrumentów finansowych (dłużnych papierów wartościowych, lokat 
terminowych oraz pożyczek) o stałym oprocentowaniu, 
● tych odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu, których wartość na dzień bilansowy jest znana, ponieważ 
znana jest stopa odniesienia, 
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● tej części odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz 
pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma stałej stopy i zmiennej 
stopy odniesienia, która odpowiada stałej stopie będącej składnikiem oprocentowania.  

W części B.II należy wykazać tę część prognozowanych odsetek od dłużnych instrumentów 
finansowych, lokat terminowych oraz pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym 
jako suma stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, która odpowiada zmiennej stopie 
odniesienia i nie jest znana na dzień bilansowy. Jeżeli określenie oprocentowania nie zawiera 
składnika stałej stopy, należy wykazać całość prognozowanych wpływów z tych odsetek. 
Przy wyznaczaniu wpływów należy przyjąć, że w przyszłych okresach odsetkowych 
oprocentowanie będzie takie samo jak w bieżącym okresie odsetkowym. 

W części B.III należy uwzględnić wpływy z aktywów, które nie posiadają określonego 
terminu wymagalności lub dla których okres wymagalności lub wartość przyszłych wpływów 
są trudne do określenia.  

Formularz 18.9 
A. Prognozowane przepływy netto wynikające z umów reasekuracji ubezpieczeń 

majątkowych i pozostałych osobowych zawartych do dnia bilansowego.  

W formularzu należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych wnikających z umów reasekuracji ubezpieczeń majątkowych 
i pozostałych osobowych zawartych do dnia bilansowego, w podziale na okres, w którym 
nastąpi przepływ pieniężny.  

Prognozowane przepływy należy wyznaczyć metodami statystyki i matematyki 
aktuarialnej, z uwzględnieniem danych historycznych i przewidywanych wypowiedzeń 
umów reasekuracji oraz rezygnacji z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji. 

Prognozowane przepływy pieniężne powinny być kalkulowane w wartościach brutto. 
Wpływy powinny być kalkulowane w oparciu o składkę reasekuracyjną brutto. 
W wydatkach powinny być prezentowane wszystkie prognozowane koszty jakie poniesie 
zakład reasekuracji w związku z wykonywaniem zawartych umów reasekuracji.  

B Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

Formularz dotyczy wyłącznie aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych z reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i osobowych.  

W częściach B.I i B.II należy wykazać wartość nominalną prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. 
W przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych należy 
uwzględnić wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, 
likwidacji lokaty bądź spłaty pożyczki.  
W części B.I w wierszach 1 i 3–5 należy wykazać wpływy  z tytułu: 
● wykupu dłużnych papierów wartościowych, likwidacji lokat terminowych oraz spłat 
wartości nominalnej pożyczek, 
● odsetek od instrumentów finansowych (dłużnych papierów wartościowych, lokat 
terminowych oraz pożyczek) o stałym oprocentowaniu, 
● tych odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz pożyczek 
o zmiennym oprocentowaniu, których wartość na dzień bilansowy jest znana, ponieważ 
znana jest stopa odniesienia, 
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● tej części odsetek od dłużnych papierów wartościowych, lokat terminowych oraz 
pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym jako suma stałej stopy i zmiennej 
stopy odniesienia, która odpowiada stałej stopie będącej składnikiem oprocentowania.  

W części B.II należy wykazać tę część prognozowanych odsetek od dłużnych instrumentów 
finansowych, lokat terminowych oraz pożyczek o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym 
jako suma stałej stopy i zmiennej stopy odniesienia, która odpowiada zmiennej stopie 
odniesienia i nie jest znana na dzień bilansowy. Jeżeli określenie oprocentowania nie zawiera 
składnika stałej stopy, należy wykazać całość prognozowanych wpływów z tych odsetek. 
Przy wyznaczaniu wpływów należy przyjąć, że w przyszłych okresach odsetkowych 
oprocentowanie będzie takie samo jak w bieżącym okresie odsetkowym. 

W części B.III należy uwzględnić wpływy z aktywów, które nie posiadają określonego 
terminu wymagalności lub dla których okres wymagalności lub wartość przyszłych wpływów 
są trudne do określenia.  

Formularz 19.1  
Formularze wypełnia się łącznie dla działalności zagranicznej zakładu reasekuracji oraz 
w podziale na poszczególne kraje. 

Działalność zagraniczna oznacza podjęcie i wykonywanie działalności reasekuracyjnej przez 
krajowy zakład reasekuracji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

Działalność reasekuracyjna w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw oznacza 
możliwość podjęcia i wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium innego 
państwa przez krajowy zakład reasekuracji poprzez jego oddział. Przez oddział rozumie się 
oddział, główny oddział lub inną jednostkę organizacyjną zakładu reasekuracji z siedzibą na 
terytorium innego państwa z zachowaniem warunków przewidzianych w prawie tego 
państwa.  

Działalność reasekuracyjna w ramach swobody wykonywania usług reasekuracyjnych 
oznacza możliwość podjęcia i wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium 
innego państwa przez krajowy zakład reasekuracji z zachowaniem warunków przewidzianych 
w prawie tego państwa.  

Przez „szkody zaszłe brutto” rozumie się odszkodowania i świadczenia wypłacone przez 
zakład reasekuracji w wysokości brutto powiększone o zmianę stanu rezerw na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia w wysokości brutto.  

„Prowizje brutto” obejmują wszelkiego rodzaju prowizje związane z działalnością 
reasekuracyjną, a w szczególności prowizje brokerów reasekuracyjnych oraz prowizje 
reasekuracyjne i udziały w zyskach płacone cedentom.  
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Noty objaśniające do załącznika nr 4  
● Formularze A oraz III wypełniają wszystkie krajowe zakłady reasekuracji wchodzące 
w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

Formularze grupy I wypełniają wszystkie krajowe zakłady reasekuracji wchodzące w skład 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, z wyjątkiem zakładów reasekuracji: 
- niebędących zakładami reasekuracji nadrzędnymi, 
- podrzędnych, jeżeli jednocześnie są one zakładami reasekuracji nadrzędnymi oraz są one 
uwzględniane przy ustalaniu środków własnych podmiotów nadrzędnych będących 
krajowymi zakładami reasekuracji lub krajowymi zakładami ubezpieczeń, 
- których podmiotem dominującym jest dominujący podmiot ubezpieczeniowy niebędący 
zakładem reasekuracji lub zakładem ubezpieczeń, dominujący podmiot nieregulowany, 
zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim 
Unii Europejskiej lub zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym 
państwem członkowskim Unii Europejskiej. 

Formularze grupy II wypełniają wyłącznie krajowe zakłady reasekuracji wchodzące w skład 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, których podmiotem dominującym jest dominujący 
podmiot ubezpieczeniowy, dominujący podmiot nieregulowany, zagraniczny zakład 
reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej 
lub zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem 
członkowskim Unii Europejskiej i których podmiot dominujący nie podlega nadzorowi 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

● Ilekroć w formularzach jest mowa o ustawie to należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Ilekroć w formularzach jest mowa 
o rozporządzeniu to należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ...  
w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów 
reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej (Dz. U. ...). 

● Dane procentowe należy wykazać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
W zaokrągleniu do tysiąca wykazuje się wyłącznie wartości wyrażone w złotych. Jeżeli 
poszczególne pozycje nie występują należy wpisać wartość 0.  

● W formularzach nie wyłącza się wielokrotnie tych samych elementów.  

● Przez zakład reasekuracji podrzędny należy rozumieć zakład reasekuracji podrzędny, 
o którym mowa w § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia ... w sprawie szczegółowego sposobu 
ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.  

● Przez podmiot wiodący należy rozumieć podmiot dominujący niepodlegający nadzorowi 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, z poziomu którego następuje ustalenie 
nadwyżki albo niedoboru środków własnych krajowego zakładu reasekuracji zgodnie z § 13 
ust. 1 rozporządzenia z dnia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych 
krajowych zakładów  reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej.  

Formularze 1.2 i 2.3  
● Przez dostępność wiarygodnych informacji dotyczących zagranicznego podmiotu 
podrzędnego, w tym także zakładu reasekuracji podrzędnego, rozumie się posiadanie przez 
zakład reasekuracji dokumentów potwierdzających na dzień sporządzenia sprawozdania, iż: 
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○ podmiot regulowany podrzędny posiada zezwolenie na prowadzenie działalności oraz 
składa   sprawozdania finansowe sporządzane na potrzeby organu nadzoru w państwie, 
w którym podmiot regulowany podrzędny ma swoją siedzibę, 

○ podmiot nieregulowany podrzędny publikuje sprawozdania finansowe zbadane przez 
biegłego rewidenta.  

● Przez normy wypłacalności co najmniej porównywalne z wymogami określonymi 
w ustawie rozumie się: 

○ normy wypłacalności obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
i EFTA, 

○ normy wypłacalności uznane przez organ nadzoru za porównywalne, które 
w szczególności: 

■ przewidują wymóg uzyskania na wykonywanie działalności reasekuracyjnej lub 
działalności ubezpieczeniowej oraz  

■ bazują na porównaniu zasobów kapitałowych zakładu reasekuracji lub zakładu 
ubezpieczeń z ryzykiem jego działalności mierzonym za pomocą miernika, 
np. marginesu wypłacalności, kapitału obarczonego ryzykiem – RBC, ustalonego 
w przepisach prawnych obowiązujących w państwie, w którym zakład reasekuracji lub 
zakład ubezpieczeń ma siedzibę.  

● W kolumnie C należy podać rodzaj podmiotu, używając określonych symboli: ZR – zakład 
reasekuracji, ZU – zakład ubezpieczeń, IKB – instytucja kredytowa bank, IKNB – 
instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI – firma inwestycyjna, PP – pozostałe 
podmioty. 

● W kolumnie D należy użyć jednego z następujących stwierdzeń – „porównywalne” albo 
„nieporównywalne”.  

● W kolumnie E należy użyć jednego z następujących stwierdzeń – „tak” albo „nie”. 

● W kolumnie K należy użyć jednego z następujących stwierdzeń – „tak” albo „nie”. 
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UZASADNIENIE 

Wejście w życie ustawy … o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz  niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. …) oraz projektowane rozporządzenie Ministra Finansów, które zastąpi 

dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2006 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów 

reasekuracji  wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej (Dz. U. Nr 20, 

poz. 156 i z 2009 r. Nr 173, poz. 1347) powoduje konieczność wydania, na podstawie 

art. 223zzd  ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych 

sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji. Proponowane 

rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010  r. 

w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych 

zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 256, poz. 1720).  

Projekt niniejszego rozporządzenia jest analogiczny do dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010  r. w sprawie kwartalnych 

i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji 

i powtarza zdecydowaną większość jego przepisów. Analogicznie jak w dotychczas 

obowiązującym rozporządzeniu proponuje się wyodrębnienie w sprawozdaniach finansowych 

i statystycznych zakładów reasekuracji części A (w zależności od zakresu rzeczowego 

działalności zakładu reasekuracji załącznik nr 1 albo załącznik nr 2 albo załącznik nr 3) 

i części B (załącznik nr 4). Zakres sprawozdania zawarty w części B będzie dotyczył ustalenia 

wpływu uczestnictwa zakładu reasekuracji w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na 

wielkość środków własnych tego zakładu i będzie wynikał z zastosowania § 3 

proponowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 

ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.  

Proponowane zmiany w stosunku do treści dotychczas obowiązującego rozporządzenia są 

związane z częścią B kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych 

zakładów reasekuracji i dotyczą: 

1) § 13  ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, 
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2) not objaśniających do załącznika nr 4 do rozporządzenia,   

3) poszczególnych formularzy załącznika nr 4 do rozporządzenia.  

W projektowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków 

własnych krajowych zakładów reasekuracji  wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej, proponuje się rozszerzenie stosowania przepisu § 3 ust. 2 na krajowe zakłady 

reasekuracji, których podmiot dominujący jest dominującym podmiotem nieregulowanym 

oraz przepisu § 13 ust. 1 na krajowe zakłady reasekuracji , których podmiot dominujący jest 

dominującym podmiotem nieregulowanym niepodlegającym nadzorowi w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej.  

Konsekwencją proponowanej zmiany powinno być zobowiązanie krajowych zakładów 

reasekuracji  wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, których podmiot 

dominujący jest dominującym podmiotem nieregulowanym niepodlegającym nadzorowi 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej do wypełniania formularzy części II załącznika 

nr 3 do rozporządzenia i wprowadzenie stosownej zmiany w akapicie trzecim not 

objaśniających do niniejszego rozporządzenia. W celu zapewnienia spójności projektu 

niniejszego rozporządzenia z proponowaną treścią rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów 

reasekuracji  wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, proponuje się 

odpowiednią zmianę treści § 13  ust. 1 pkt 2 oraz nadanie części II załącznika nr 4 tytułu 

„II. Ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji  w ubezpieczeniowej 

grupie kapitałowej, którego podmiotem dominującym niepodlegającym nadzorowi 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest dominujący podmiot ubezpieczeniowy, 

dominujący podmiot nieregulowany, zagraniczny zakład reasekuracji  z siedzibą w państwie 

nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub zagraniczny zakład ubezpieczeń 

z siedzibą w państwie nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, na wartość 

środków własnych tego zakładu reasekuracji. 

Równocześnie (poprzez dokonanie zmian w akapicie drugim not objaśniających do 

załącznika nr 4 do rozporządzenia) proponuje się zaznaczyć, że krajowe zakłady reasekuracji  

wchodzące w skład grupy kapitałowej, których podmiotem dominującym jest dominujący 

podmiot nieregulowany nie wypełniają formularzy grupy I.  

Proponowane zmiany w treści poszczególnych formularzy z grupy formularzy „Część B  

– ustalenie wpływu uczestnictwa zakładu reasekuracji  w ubezpieczeniowej grupie 

kapitałowej na wielkość środków własnych tego zakładu reasekuracji ” w stosunku do 

dotychczasowego aktu wykonawczego wynikają ze zmiany definicji ubezpieczeniowej grupy 
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kapitałowej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej oraz  proponowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu 

ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji  wchodzących w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. Proponowane zmiany w treści poszczególnych 

formularzy części I oraz części II załącznika nr 4 omówiono poniżej.  

Formularz 1.1.  

W formularzu 1.1. „Ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji 

nadrzędnego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego 

zakładu reasekuracji zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 223zw ust. 12 

ustawy” części I wiersz 6 powinien otrzymać tytuł „Wartość aktywów zakładu reasekuracji 

nadrzędnego, które finansują kapitały własne podmiotów podrzędnych będących 

dominującymi podmiotami ubezpieczeniowymi lub dominującymi podmiotami 

nieregulowanymi”.  

Formularz 1.2.  

W formularzu 1.2 „Ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów 

podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego wchodzącego w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” części I dane dotyczące podmiotów podrzędnych 

zakładu ubezpieczeń nadrzędnego powinny obejmować oprócz danych dotyczących zakładów 

reasekuracji, zakładów ubezpieczeń i dominujących podmiotów ubezpieczeniowych również 

dane dotyczące dominujących podmiotów nieregulowanych. 

Formularze:1.3 części I oraz 2.3 i 2.4 części II  

W formularzu 1.3 „Ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie 

wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji 

nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” części I oraz 

w formularzu 2.3 „Ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych 

krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” 

i formularzu 2.4 „Ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu 

wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego 

w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” części II dane dotyczące podmiotów 

podrzędnych zakładu reasekuracji nadrzędnego powinny obejmować oprócz danych zakładów 

reasekuracji, zakładów ubezpieczeń, dominujących podmiotów ubezpieczeniowych  

i pozostałych podmiotów podrzędnych również dane dotyczące dominujących podmiotów 

nieregulowanych. Zakłady reasekuracji wchodzące w skład ubezpieczeniowej grupy 
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kapitałowej powinny przedstawiać analogiczne dane dotyczące dominujących podmiotów 

nieregulowanych jak w przypadku dominujących podmiotów ubezpieczeniowych.  

W formularzu 1.3 „Ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie 

wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji  

nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” części I oraz 

w formularzu 2.4 „Ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie 

wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji 

wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej” części II proponuje się nadanie 

kolumnie H tytułu „Wartość aktywów zakładu reasekuracji nadrzędnego, które finansują 

kapitały własne podmiotów podrzędnych będących dominującymi podmiotami 

ubezpieczeniowymi lub dominującymi podmiotami nieregulowanymi, o ile nie zostały 

wyłączone na podstawie art.223zw ust. 3 ustawy”.  

W formularzu 2.4. proponuje się nadanie kolumnie I tytułu „Wartość aktywów 

dominującego podmiotu ubezpieczeniowego lub dominującego podmiotu nieregulowanego, 

który jest podmiotem podrzędnym zakładu reasekuracji nadrzędnego, które odpowiadają 

elementom dopuszczalnym na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu reasekuracji 

podrzędnego, w którym zakład reasekuracji nadrzędny posiada udział pośredni poprzez ten 

dominujący podmiot ubezpieczeniowy lub dominujący podmiot nieregulowany”. Powyższa 

zmiana wynika z proponowanej zmiany w treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych 

krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów 

prawnych.  

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (Rządowy Proces 

Legislacyjny) z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów i do 

konsultacji społecznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na zakłady reasekuracji wchodzące w skład 

ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z: Komisją Nadzoru Finansowego, Polską 

Izbą Ubezpieczeń, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Ubezpieczeniowym Funduszem 

Gwarancyjnym, Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych 

i Reasekuracyjnych, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Krajową Radą Biegłych 

Rewidentów, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Izbą Zarządzających Funduszami 

i Aktywami, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Polską Izbą 

Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz z Komitetem Standardów 

Rachunkowości. 

3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego,  

b) rynek pracy: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki, przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw,  

d) sytuację i rozwój regionalny: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 

4. Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie jest neutralne dla budżetu państwa, analogicznie jak 

dotychczasowa regulacja.  

10/12/BS 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)   

z dnia 

w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji 

przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 

Na podstawie art. 223zzf ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U.  z 2013 r. poz. 950, 1289 i ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania rocznych 

sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie 

kapitałowej przez: 

1) krajowe zakłady reasekuracji podlegające dodatkowemu nadzorowi oraz 

2) główne oddziały zakładów reasekuracji mających siedzibę w państwach niebędących 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zwane dalej „głównymi oddziałami”. 

§ 2. Krajowy zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi oraz główny 

oddział sporządza roczne sprawozdanie dotyczące transakcji przeprowadzanych 

w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, zwane dalej „sprawozdaniem”, w formie określonej 

w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia oraz zgodnie z notami objaśniającymi do 

załączników do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają transakcje, z tytułu których po 

stronie krajowego zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo 

głównego oddziału powstało w okresie sprawozdawczym zobowiązanie lub wierzytelność 

o wartości przekraczającej 3% wysokości kapitału gwarancyjnego krajowego zakładu 

reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału. Wartość 

kapitału gwarancyjnego ustala się na dzień bilansowy. 

2. W przypadku zobowiązań lub wierzytelności warunkowych obowiązkowi 

sprawozdawczemu podlegają transakcje, z tytułu których po stronie krajowego zakładu 

                                                 
1) Minister finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 
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reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału może powstać 

zobowiązanie lub wierzytelność o wartości przekraczającej 3% wysokości kapitału 

gwarancyjnego krajowego zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo 

głównego oddziału. Wartość kapitału gwarancyjnego ustala się na dzień bilansowy. 

3. Z zachowaniem przepisów ust. 1 i 2 obowiązkowi sprawozdawczemu podlega każda 

transakcja, z tytułu której po stronie krajowego zakładu reasekuracji podlegającego 

dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału powstało w okresie sprawozdawczym, 

a w przypadku transakcji warunkowych może powstać, zobowiązanie lub wierzytelność 

o wartości przekraczającej 1 mln zł. 

§ 4. 1. Sprawozdanie dotyczy przeprowadzonych w ubezpieczeniowej grupie 

kapitałowej, w okresie sprawozdawczym, transakcji: 

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; 

7) pozostałych transakcji. 

2. Sprawozdanie obejmuje także informacje o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 

krajowego zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi oraz zagranicznego 

zakładu reasekuracji wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

poprzez główny oddział, sporządzoną na dzień bilansowy. 

§ 5. 1. W przypadku powtarzalnych transakcji jednego rodzaju zawieranych z tym 

samym podmiotem, krajowy zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi oraz 

główny oddział może przedstawić informacje zbiorcze o tych transakcjach zamiast 

szczegółowej informacji o transakcjach. 

2. Poprzez powtarzalne transakcje jednego rodzaju zawierane z tym samym podmiotem 

rozumieć należy transakcje dotyczące wierzytelności lub zobowiązań jednego rodzaju, 

opartych na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli z tytułu tych transakcji 

wierzycielem lub dłużnikiem zakładu reasekuracji jest ten sam podmiot. 
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§ 6. 1. Sprawozdanie sporządza się za okres roku kalendarzowego na podstawie danych 

ujętych w dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym zakładu reasekuracji, o którym 

mowa w art. 223zzd ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 

2. Sprawozdanie przedstawiane jest organowi nadzoru w formie pisemnej i formie 

elektronicznej na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych. Sprawozdanie to może 

zostać przesłane organowi nadzoru pocztą elektroniczną. 

§ 7. W zakresie wyceny pozycji sprawozdawczych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.  poz. 330 i 613). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 

 

MINISTER FINANSÓW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. 

w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych 
w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz. U. Nr 169, poz. 1328), które traci moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym 
nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...). 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Finansów  
z dnia …, (poz. …) 

Załącznik nr 1  

ROCZNE SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO ZAKŁADU REASEKURACJI PODLEGAJĄCEGO DODATKOWEMU NADZOROWI DOTYCZĄCE 
TRANSAKCJI PRZEPROWADZANYCH W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

sporządzone na podstawie art. 223zzf ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

Spis formularzy: 

Strona tytułowa 

I. Informacje o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi 
I.1.A. Informacja o podmiocie wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
I.1.B. Wykaz podmiotów wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
I.2. Schemat organizacyjny ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej 
II.1.A. Lokaty zakładu reasekuracji w innych podmiotach wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.1.B. Rodzaje pasywów zakładu reasekuracji finansowane przez inne podmioty wchodzące w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.2.A. Gwarancje udzielone oraz inne transakcje pozabilansowe zakładu reasekuracji w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.2.B. Gwarancje otrzymane oraz inne transakcje pozabilansowe zakładu reasekuracji w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.3. Aktywa zakładu reasekuracji finansujące środki stanowiące pokrycie marginesu wypłacalności innych zakładów reasekuracji lub zakładów 

ubezpieczeń należących do ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.4.A. Reasekuracja czynna i retrocesja czynna zakładu reasekuracji w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.4.B. Retrocesja bierna zakładu reasekuracji w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.5. Porozumienia z zakładem reasekuracji co do podziału kosztów w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
II.6. Pozostałe transakcje w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
III. Informacje zbiorcze o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej 
IV. Podpisy 

Roczne sprawozdanie krajowego zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi dotyczące transakcji przeprowadzanych 
w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 

sporządzone na podstawie art. 223zzf ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
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Za okres sprawozdawczy             Data początkowa - ......... 
                                      Data końcowa - ......... 

Dane zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu 
 
Kod zakładu 
 

  
 

Pełna nazwa 
 

  
 

Kod pocztowy 
 

  
 

 Miasto 
 

  
 

Ulica 
 

  
 

 Nr 
 

  
 

 
Dane na temat ubezpieczeniowych grup kapitałowych 
 
Liczba ubezpieczeniowych grup kapitałowych, w skład których wchodzi na dzień 
bilansowy zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi 
 

  
 

Liczba ubezpieczeniowych grup kapitałowych, w skład których wchodził w okresie 
sprawozdawczym zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi 
 

  
 

 
                 Data wysłania sprawozdania: ................. 
                 Liczba stron sprawozdania:  ................. 

Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

I. Informacje o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi 
I.1.A. Informacja o podmiocie wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
 
Nazwa podmiotu wiodącego w 
ubezpieczeniowej grupie 

kapitałowej 
 

 Adres siedziby podmiotu 
(lub miejsca 
zamieszkania) 

 

  
Status 
podmiotu 

 

 Forma prawna 
zgodnie z prawem 
kraju siedziby 

 

  
Rodzaj 
podmiotu 

 
A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
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Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

I. Informacje o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi 
I.1.B. Wykaz podmiotów wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

Podmioty 
bezpośrednio 
dominujące, 

posiadające znaczący 
udział kapitałowy 
lub które mają 

podpisaną umowę o 
zarządzaniu innym 
(innymi) podmiotami 
wchodzącymi w skład 
ubezpieczeniowej 
grupy kapitałowej 

 

  
Podmioty bezpośrednio 
zależne od podmiotów 
wykazanych w kol. A, w 

których podmioty wykazane w 
kol. A mają znaczący udział 
kapitałowy lub z którymi 

podmiot wykazany w kol. A ma 
podpisaną umowę o 

zarządzanie, wchodzące w 
skład ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej 
 

  
 
 
 
 

Kraj 
siedziby 
podmiotu 

wykazanego w 
kol. B 

 

  
 
 
 
 

Rodzaj 
podmiotu 

wykazanego w 
kol. B 

 

  
 
 

Typ bliskiego 
powiązania 
podmiotu z 
kol. A z 

podmiotem z 
kol. B 

 

  
 
 

Udział podmiotu z 
kol. A w kapitale 

podstawowym 
podmiotu z kol. B 

(w %) 
 

  
 
 

Udział liczby głosów 
podmiotu z kol. A w 
liczbie głosów na 

WZA / WZU podmiotu z 
kol. B (w %) 

 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
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Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

I. Informacje o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi 
I.2. Schemat organizacyjny ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej  
.................... 

Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 

Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.1.A. Lokaty zakładu reasekuracji w innych podmiotach wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

Nazwa podmiotu będącego stroną 
transakcji z zakładem reasekuracji 
podlegającym nadzorowi dodatkowemu 

 

  
Opis 

transakcji 
 

  
Data zawarcia 
transakcji 

 

  
Cena 

nabycia/zbycia 
 

  
Okres wykonywania 

transakcji 
 

  
Przepływy pieniężne w 
okresie sprawozdawczym 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

I. Akcje i udziały 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

II. Pożyczki udzielone 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.                 
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3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

III. Dłużne papiery wartościowe 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

IV. Pozostałe lokaty 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.1.B. Rodzaje pasywów zakładu reasekuracji finansowane przez inne podmioty wchodzące w skład ubezpieczeniowej 
grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

 
 
 

Nazwa podmiotu będącego stroną 
transakcji z zakładem 

reasekuracji podlegającym 
nadzorowi dodatkowemu 

  
 
 
 

Opis 
transakcji 

 

 Kategorie 
aktywów, za 

pomocą których 
finansowane są 
pasywa zakładu 
reasekuracji 
podlegającego 

  
 
 

Data 
zawarcia 
transakcji 

 

  
 
 

Wartość 
zobowiązania/ 
wierzytelności 

 

  
 
 

Okres 
wykonywania 
transakcji 

 

  
 
 

Przepływy pieniężne 
w okresie 

sprawozdawczym 
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 nadzorowi 
dodatkowemu 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

 I 
 

I. Kapitały własne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

II. Pożyczki podporządkowane 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

III. Pozostałe zobowiązania i 
fundusze specjalne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
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II.2.A. Gwarancje udzielone oraz inne transakcje pozabilansowe zakładu reasekuracji w ramach ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

 
Nazwa podmiotu będącego stroną 

transakcji z zakładem 
reasekuracji podlegającym 
nadzorowi dodatkowemu 

 

  
 

Opis 
transakcji 

 

  
Data 

zawarcia 
transakcji 

 

  
Wartość 

zobowiązania/ 
wierzytelności 

 

 Wartość 
zabezpieczeń 

ustanowionych na 
aktywach zakładu 
reasekuracji 

 

 Okres 
wykonywania 
transakcji 

 

 Przepływy pieniężne 
w okresie 

sprawozdawczym 
 

   
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

 I 
 

I. Gwarancje i poręczenia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

II. Pozostałe zobowiązania 
pozabilansowe 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
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II.2.B. Gwarancje otrzymane oraz inne transakcje pozabilansowe zakładu reasekuracji w ramach ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

Nazwa podmiotu będącego stroną 
transakcji z zakładem reasekuracji 
podlegającym nadzorowi dodatkowemu 

 

  
 

Opis 
transakcji 

 

  
Data zawarcia 
transakcji 

 

  
Wartość 

zobowiązania/ 
wierzytelności 

 

  
Okres wykonywania 

transakcji 
 

  
Przepływy pieniężne w 
okresie sprawozdawczym 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

I. Gwarancje i poręczenia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

II. Pozostałe należności 
pozabilansowe 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
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II.3. Aktywa zakładu reasekuracji finansujące środki stanowiące pokrycie marginesu wypłacalności innych zakładów 
reasekuracji lub zakładów ubezpieczeń należących do ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

Nazwa podmiotu będącego stroną 
transakcji z zakładem reasekuracji 
podlegającym nadzorowi dodatkowemu 

 

  
 

Opis 
transakcji 

 

  
Data zawarcia 
transakcji 

 

  
Wartość 

zobowiązania/ 
wierzytelności 

 

  
Okres wykonywania 

transakcji 
 

  
Przepływy pieniężne w 
okresie sprawozdawczym 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

I. Akcje i udziały 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

II. Pożyczki podporządkowane 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

III. Inne aktywa 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
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Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.4.A. Reasekuracja czynna i retrocesja czynna zakładu reasekuracji w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 
Nazwa podmiotu będącego stroną 

transakcji z zakładem 
reasekuracji podlegającym 
nadzorowi dodatkowemu 

 

  
Typ  
umowy 

 

 Data 
wprowadzenia 
umowy do 
ksiąg 

 

 Data 
wygaśnięcia 
zobowiązań i 
wierzytelności  

 

  
 

Wartość 
wierzytelności 

 

  
 

Wartość 
zobowiązania 

 

  
Przepływy pieniężne w 

okresie 
sprawozdawczym 

 

   
 

  
 

 z tytułu umowy 
 

  
 

  
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
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Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ...... r.. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.4.B. Retrocesja bierna zakładu reasekuracji w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 
Nazwa podmiotu będącego stroną 

transakcji z zakładem 
reasekuracji podlegającym 
nadzorowi dodatkowemu 

 

  
 

Typ umowy 
 

 Data 
wprowadzenia 
umowy do 
ksiąg 

 

 Data 
wygaśnięcia 
zobowiązań i 
wierzytelności  

 

  
 

Wartość 
wierzytelności 

 

  
 

Wartość 
zobowiązania 

 

 Przepływy pieniężne 
w okresie 

sprawozdawczym 
 

   
 

  
 

 z tytułu umowy 
 

  
 

  
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
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Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.5. Porozumienia z zakładem reasekuracji co do podziału kosztów w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 

Nazwy 
podmiotów 
będących 
stronami  

 

  
 

  
 

  
 

 Koszt transakcji 
 

  
Okres 

wykonywania 
transakcji 

 

 Przepływy 
pieniężne w 
okresie 

sprawozdawczym 
 

porozumienia 
określonego  

 

 Przedmiot 
porozumienia 

 

 Opis 
sposobu  

 

 Data zawarcia 
porozumienia 

 

 całkowity 
 

 przypadający na 
okres sprawozdawczy 

 

  
 

  
 

w kol. B z 
zakładem 

reasekuracji 
podlegającym 
nadzorowi 
dodatkowemu 

 

  
 

 podziału 
kosztów 

 

  
 

  
 

ogółem 
 

 przypadający 
na zakład 

reasekuracji 
podlegający 
nadzorowi 
dodatkowemu 

 

  
 

ogółem 
 

 przypadający 
na zakład 

reasekuracji 
podlegający 
nadzorowi 
dodatkowemu 

 

  
 
od 
 

  
 
do 
 

  
 

wpływy 
 

  
 

wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

 I 
 

 J 
 

 K 
 

 L 
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3.                         
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Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

II. Szczegółowe informacje o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

II.6. Pozostałe transakcje w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 
Nazwa podmiotu będącego stroną 

transakcji z zakładem 
reasekuracji podlegającym 
nadzorowi dodatkowemu 

 

  
Opis 

transakcji 
 

  
Data zawarcia 
transakcji 

 

 Wartość 
zobowiązań/ 

wierzytelności 
 

 Okres wykonywania 
transakcji 

 

 Przepływy pieniężne w 
okresie sprawozdawczym 

 

   
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

1. 
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Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

III. Informacje zbiorcze o transakcjach zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 
..................... 
 
Nazwa podmiotu będącego 
stroną transakcji z 
zakładem reasekuracji 
podlegającym nadzorowi 

dodatkowemu 
 

  
 

Rodzaj 
transakcji 

 

 Opis rodzaju 
podstawy 

faktycznej i 
prawnej 

zobowiązań/ 
wierzytelności 

 

  
 

Liczba 
transakcji 

 

  
Wartość 

zobowiązań/ 
wierzytelności 

 

 Okres, w 
którym 

transakcje 
były 

zawierane 
 

 Okres, w 
którym 

transakcje 
były 

wykonywane 
 

 Przepływy 
pieniężne w 
okresie 

sprawozdawczym 
 

   
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

 od 
 

 do 
 

 wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
 

 H 
 

 I 
 

 J 
 

 K 
 

1. 
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3. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Nazwa zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu: 
..................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

IV. Podpisy 

.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 

....................... główny księgowy ...........  ......... 
  imię      nazwisko                        data       podpis 

                 osoba wskazana do udzielania 
                  wyjaśnień w sprawie sposobu 
                   sporządzenia sprawozdania 
........  .............  finansowego    ...........  ......... 
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  imię       nazwisko                       data      podpis 

                         .............  ...........  ......... 
                           e-mail        telefon      faks 

                  osoba, której powierzono 
                      prowadzenie ksiąg 
.......................  rachunkowych   ...........  ......... 
  imię       nazwisko                       data      podpis 

Noty objaśniające: 
* Sprawozdanie powinno zostać przesłane do organu nadzoru w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej). Każda strona w stopce powinna 

posiadać kolejny numer. Sprawozdanie zawiera formularze ponumerowane, zgodnie ze spisem formularzy. 
* Zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi jest zobowiązany wypełnić wszystkie formularze; jeżeli poszczególne pozycje nie występują, 

należy wpisać wartość 0. Kwoty wykazywane w sprawozdaniu podaje się z dokładnością do tysiąca złotych. 
* Jeśli zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi wchodzi na dzień bilansowy w skład kilku ubezpieczeniowych grup kapitałowych, a 

dodatkowo w okresie sprawozdawczym wchodził w skład innych ubezpieczeniowych grup kapitałowych, wówczas formularze części II i III należy 
sporządzić oddzielnie dla każdej z ubezpieczeniowych grup kapitałowych. 

* W formularzach części II w kolumnie „Okres wykonania transakcji: od” należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, termin 
(przewidywany termin) rozpoczęcia wykonywania transakcji (realizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej 
wierzytelności, z uwzględnieniem terminu wcześniejszego, jeżeli są różne). 

* W formularzach części II w kolumnie „Okres wykonania transakcji: do" należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, termin 
(przewidywany termin) zakończenia wykonywania transakcji (zrealizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej 
wierzytelności, z uwzględnieniem terminu późniejszego, jeżeli są różne). 

* Rodzaje transakcji należy wykazać zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia. 

Formularz I.1.A. 
W kolumnie A należy wskazać podmiot wiodący w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej. Podmiotem wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 

jest podmiot wchodzący w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej i niepozostający w stosunku zależności od jakiegokolwiek innego podmiotu, będący: 
- zakładem reasekuracji podlegającym nadzorowi dodatkowemu lub 
- zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi dodatkowemu, lub 
- zagranicznym zakładem reasekuracji, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- zagranicznym zakładem ubezpieczeń, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- dominującym podmiotem nieregulowanym, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- mieszanym dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi 

dodatkowemu. 
W kolumnie C należy wykazać status podmiotu wiodącego zgodnie z oznaczeniami: OF - osoba fizyczna, OP - osoba prawna oraz JO - jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej. 
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W kolumnie E należy podać rodzaj podmiotu, używając określonych symboli: ZU - zakład ubezpieczeń , ZR - zakład reasekuracji, IKB - instytucja 
kredytowa bank, IKNB - instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI - firma inwestycyjna, PP - pozostałe podmioty. 

Formularz I.1.B. 
W kolumnie A należy wykazać wszystkie podmioty wchodzące w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, której częścią jest zakład reasekuracji 

podlegający nadzorowi dodatkowemu: 
- bezpośrednio dominujące nad innymi podmiotami z ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, 
- posiadające bezpośrednio znaczący udział kapitałowy w podmiotach z ubezpieczeniowej grupy kapitałowej lub 
- posiadające jako akcjonariusz, wspólnik lub udziałowiec innego podmiotu z ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 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. 

W kolumnie B należy wykazać wszystkie podmioty wchodzące w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, której częścią jest zakład reasekuracji 
podlegający nadzorowi dodatkowemu: 
- bezpośrednio zależne od podmiotów wykazanych w kolumnie A, 
- w których podmioty wykazane w kolumnie A mają znaczący udział kapitałowy lub 
- w których podmiot wykazany w kolumnie A posiada jako akcjonariusz, wspólnik lub udziałowiec 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 tych podmiotów. 

W kolumnie C należy wykazać nazwy oraz kody krajów zgodne z normami ISO siedziby podmiotów wykazanych w kolumnie B. 
W kolumnie D należy wykazać rodzaj podmiotu wykazanego w kolumnie B, używając określonych symboli: ZU - zakład ubezpieczeń, ZR - zakład 

reasekuracji, IKB - instytucja kredytowa bank, IKNB - instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI - firma inwestycyjna, PP - pozostałe podmioty. 
W kolumnie E należy wykazać typ bliskiego powiązania podmiotu z kolumny A z podmiotem z kolumny B, używając symboli: A - dominacja, B - znaczący 

udział kapitałowy oraz C - 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. 

Formularz I.2. 
Schemat organizacyjny ubezpieczeniowej grupy kapitałowej należy sporządzić w postaci graficznej. Na schemacie należy podać procentowe 

bezpośrednie udziały w kapitałach podstawowych podmiotów z ubezpieczeniowej grupy kapitałowej w innych podmiotach z ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej. 

Formularz II.5. 
W kolumnie C należy określić procentowy lub inny sposób podziału kosztów w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. W przypadku gdy różne 

rodzaje kosztów z tytułu danej transakcji dzielone są w różny sposób, należy to ująć w opisie. 
W kolumnie E należy wykazać sumę kosztów wynikającą z zawartej umowy. 
W kolumnie G należy wykazać sumę kosztów wynikającą z zawartej umowy przypadającą na okres sprawozdawczy. 

Formularz III.1. 
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W kolumnie F należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR, najwcześniejszą datę zawarcia transakcji spośród transakcji, o których informacja podana 
została łącznie. 

W kolumnie G należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR, najpóźniejszą datę zawarcia transakcji spośród transakcji, o których informacja podana 
została łącznie. 

W kolumnie H należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, najwcześniejszy termin (przewidywany termin) rozpoczęcia 
wykonywania transakcji (realizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu 
wcześniejszego, jeżeli są różne) spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie. 

W kolumnie I należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, najpóźniejszy termin (przewidywany termin) zakończenia 
wykonywania transakcji (realizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu 
późniejszego, jeżeli są różne) spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie. 
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Załącznik nr 2  

ROCZNE SPRAWOZDANIE GŁÓWNEGO ODDZIAŁU DOTYCZĄCE TRANSAKCJI PRZEPROWADZANYCH W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE 
KAPITAŁOWEJ 

sporządzone na podstawie art. 223zzf ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

Spis formularzy: 

Strona tytułowa 
I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
I.1. Informacja o podmiocie wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zagranicznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność na terytorium 

RP poprzez główny oddział. 
I.2. Szczegółowe informacje o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zagraniczny zakład 

reasekuracji wykonujący działalność na terytorium RP poprzez główny oddział. 
I.3. Informacje zbiorcze o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zagraniczny zakład 

reasekuracji wykonujący działalność na terytorium RP poprzez główny oddział. 
II. Podpisy 

Roczne sprawozdanie głównego oddziału dotyczące transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej 

sporządzone na podstawie art. 223zzf ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

Za okres sprawozdawczy          Data początkowa - ............ 
                                   Data końcowa - ............ 

Dane głównego oddziału 
Kod zakładu 
Pełna nazwa 
Kod pocztowy                      Miasto 
Ulica                             Nr 

Dane na temat ubezpieczeniowych grup kapitałowych 

Liczba ubezpieczeniowych grup kapitałowych, w skład których wchodzi na dzień bilansowy zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność na 
terytorium RP poprzez główny oddział. 
Liczba ubezpieczeniowych grup kapitałowych, w skład których wchodził w okresie sprawozdawczym zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność 
na terytorium RP poprzez główny oddział. 
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                      Data wysłania sprawozdania: ............ 
                       Liczba stron sprawozdania: ............ 

Nazwa głównego oddziału: ................... 
Sporządzone za okres od dnia ......... r. do dnia ......... r. 

I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
I.1. Informacja o podmiocie wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zagranicznego zakładu reasekuracji 

wykonującego działalność na terytorium RP poprzez główny oddział 
 

Nazwa podmiotu 
wiodącego w 

ubezpieczeniowej 
grupie kapitałowej 

 

 Adres siedziby 
podmiotu (lub 

miejsca 
zamieszkania) 

 

 Status 
podmiotu 

 

 Forma prawna 
zgodnie z prawem 
kraju siedziby 

 

 Rodzaj podmiotu 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

1. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Nazwa głównego oddziału: ..................................... 
Sporządzone za okres od dnia ...... r. do dnia ........ r. 

I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
I.2. Szczegółowe informacje o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład 
której wchodzi zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność na terytorium RP poprzez główny oddział 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie 
kapitałowej ........................ 
 
Nazwa podmiotu 

będącego 
stroną 

transakcji z 
głównym 
oddziałem 

 

  
 

Kraj 
siedziby 
podmiotu 

wykazanego w 
kol. A 

 

  
 

Rodzaj 
podmiotu 
wykazanego 
w kol. A 

 

 Typ 
bliskiego 
powiązania 
zakładu 

reasekuracji 
głównego 
oddziału z 
podmiotem z 

 

  
 
 

Rodzaj 
transa
kcji 
 

  
 
 

Opis 
transak
cji 
 

  
 
 

Data 
zawarcia 
transakcji 

 

  
 
 

Wartość 
zobowiązań/ 

wierzytelności 
 

  
 
 

Okres 
wykonywania 
transakcji 

 

  
 

Przepływy 
pieniężne w 
okresie 

sprawozdawczym 
 



 21 

   
 

  
 

 kol. A 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 od 
 

 do 
 

wpływy 
 

 wydatki 
 

A 
 

 B 
 

 C 
 

 D 
 

 E 
 

 F 
 

 G 
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 I 
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 K 
 

 L 
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Nazwa głównego oddziału: ..................................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ....... r. 

I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 
I.3. Informacje zbiorcze o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład 

której wchodzi zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność na terytorium RP poprzez główny oddział 

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie 
kapitałowej ........................ 
 
Nazwa podmiotu będącego 
stroną transakcji z 
głównym oddziałem 

 

  
 

Rodzaj 
transakcji 

 

 Opis rodzaju 
podstawy 

faktycznej i 
prawnej 

zobowiązań/ 

  
 

Liczba 
transakcji 

 

  
 

Wartość 
zobowiązań/ 

wierzytelności 

 Okres, w 
którym 

transakcje 
były 

zawierane 

 Okres, w 
którym 

transakcje 
były 

wykonywane 

 Przepływy 
pieniężne w 
okresie 

sprawozdawczym 
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Nazwa głównego oddziału: ................... 
Sporządzone za okres od dnia ....... r. do dnia ...... r. 

II. Podpisy 

.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
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.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 
.......................  .............  ...........  ......... 
  imię      nazwisko        funkcja        data       podpis 

....................... główny księgowy ...........  ......... 
  imię      nazwisko                        data       podpis 

                 osoba wskazana do udzielania 
                  wyjaśnień w sprawie sposobu 
                   sporządzenia sprawozdania 
.......................  finansowego    ...........  ......... 
  imię       nazwisko                       data      podpis 

                         .............  ...........  ......... 
                           e-mail        telefon      faks 

                  osoba, której powierzono 
                      prowadzenie ksiąg 
........  .............  rachunkowych   ...........  ......... 
  imię       nazwisko                       data      podpis 

Noty objaśniające: 
* Sprawozdanie powinno zostać przesłane do organu nadzoru w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej). Każda strona w stopce powinna 

posiadać kolejny numer. Sprawozdanie zawiera formularze ponumerowane, zgodnie ze spisem formularzy. 
* Główny oddział jest zobowiązany wypełnić wszystkie formularze; jeżeli poszczególne pozycje nie występują, należy wpisać wartość 0. Kwoty wykazywane 

w sprawozdaniu podaje się z dokładnością do tysiąca złotych. 
* Jeśli zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi wchodzi na dzień bilansowy w skład kilku ubezpieczeniowych grup kapitałowych, a 

dodatkowo w okresie sprawozdawczym wchodził w skład innych ubezpieczeniowych grup kapitałowych, wówczas formularze części II należy sporządzić 
oddzielnie dla każdej z ubezpieczeniowych grup kapitałowych. 

* Rodzaje transakcji należy wykazać zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia. 

Formularz I.1. 
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W kolumnie A należy wskazać podmiot wiodący w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zagranicznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność 
na terytorium RP poprzez główny oddział. Podmiotem wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej jest podmiot wchodzący w skład ubezpieczeniowej 
grupy kapitałowej i niepozostający w stosunku zależności od jakiegokolwiek innego podmiotu, będący: 
- zakładem reasekuracji podlegającym nadzorowi dodatkowemu lub 
- zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi dodatkowemu, lub 
- zagranicznym zakładem reasekuracji, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- zagranicznym zakładem ubezpieczeń, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- dominującym podmiotem nieregulowanym, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub 
- mieszanym dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi 

dodatkowemu. 
W kolumnie C należy wykazać status podmiotu wiodącego zgodnie z oznaczeniami: OF - osoba fizyczna, OP - osoba prawna oraz JO - jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej. 
W kolumnie E należy podać rodzaj podmiotu, używając określonych symboli: ZU - zakład ubezpieczeń, ZR - zakład reasekuracji, IKB - instytucja 

kredytowa bank, IKNB - instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI - firma inwestycyjna, PP - pozostałe podmioty. 

Formularz I.2. 
W kolumnie B należy wykazać nazwy oraz kody krajów siedziby podmiotów wykazanych w kolumnie A zgodne z normami ISO. 
W kolumnie C należy wykazać rodzaj podmiotu wykazanego w kolumnie A, używając określonych symboli: ZU - zakład ubezpieczeń, ZR - zakład 

reasekuracji, IKB - instytucja kredytowa bank, IKNB - instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI - firma inwestycyjna, PP - pozostałe podmioty. 
W kolumnie D należy wykazać typ bliskiego powiązania podmiotu z kolumny A z zagranicznym zakładem reasekuracji wykonującym działalność na 

terytorium RP poprzez główny oddział, używając symboli: A - dominacja, B - znaczący udział kapitałowy, C - 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 oraz D - brak powiązań. 

W kolumnie E należy wykazać rodzaje transakcji zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia. 
W kolumnie I należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, termin (przewidywany termin) rozpoczęcia wykonywania transakcji 

(realizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu wcześniejszego, jeżeli są 
różne). 

W kolumnie J należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, termin (przewidywany termin) zakończenia wykonywania transakcji 
(zrealizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu późniejszego, jeżeli są różne). 

Formularz I.3. 

W kolumnie F należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR, najwcześniejszą datę zawarcia transakcji spośród transakcji, o których informacja podana 
została łącznie. 

W kolumnie G należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR, najpóźniejszą datę zawarcia transakcji spośród transakcji, o których informacja podana 
została łącznie. 
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W kolumnie H należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, najwcześniejszy termin (przewidywany termin) rozpoczęcia 
wykonywania transakcji (realizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu 
wcześniejszego, jeżeli są różne) spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie. 

W kolumnie I należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, najpóźniejszy termin (przewidywany termin) zakończenia 
wykonywania transakcji (realizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu 
późniejszego, jeżeli są różne) spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/74rch 
 



 1 

UZASADNIENIE 

 

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych sprawozdań 

zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie 

kapitałowej, związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o nadzorze 

uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami 

reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...), która implementowała do polskich przepisów 

postanowienia dyrektywy 2011/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 

2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE, 2009/138/WE 

w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu 

finansowego. Powyższa ustawa wprowadziła m.in. zmiany definicji nadzoru dodatkowego, 

zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

oraz ubezpieczeniowej grupy kapitałowej zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy. 

Wprowadzona zmiana treści art. 2 ust. 1 pkt 5c ustawy rozszerza zakres podmiotów objętych 

nadzorem dodatkowym m.in. na krajowe zakłady reasekuracji, które są podmiotami 

zależnymi dominujących podmiotów nieregulowanych. Konsekwencją rozszerzenia zakresu 

podmiotów objętych nadzorem dodatkowym jest zmiana definicji ubezpieczeniowej grupy 

kapitałowej. W skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej może wchodzić (oprócz 

podmiotów wymienionych w dotychczas obowiązującym art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy 

o działalności ubezpieczeniowej) dominujący podmiot nieregulowany, jeżeli jest on 

podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu.  

Projekt rozporządzenia jest analogiczny do dotychczasowego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji 

dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz. U. 

Nr 169 poz. 1328), wydanego na podstawie art. 223zzf ust. 2 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej. Zmiany w stosunku do treści dotychczas obowiązującego rozporządzenia 

dotyczą określenia podmiotu wiodącego. Projekt zmienionego  rozporządzenia, analogicznie 

jak dotychczas obowiązujący akt wykonawczy, zobowiązuje krajowe zakłady reasekuracji do 

wskazania podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej w formularzu I.1.A. 

w załączniku nr 1. Główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji są obowiązane do 

wskazania podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej w formularzu I.1. 

w załączniku nr 2. W związku ze zmianą definicji nadzoru dodatkowego i wynikającej z tego 

zmiany definicji ubezpieczeniowej grupy kapitałowej wprowadzonych w słowniku ustawy 
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z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej konieczna jest zmiana definicji 

podmiotu wiodącego w notach objaśniających do ww. formularzy. Proponuje się 

zdefiniowanie podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej jako „podmiotu 

wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej i niepozostającego w stosunku 

zależności od jakiegokolwiek innego podmiotu, będącego:  

– zakładem reasekuracji podlegającym nadzorowi dodatkowemu lub 

– zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi dodatkowemu, lub 

– zagranicznym zakładem reasekuracji, będącym podmiotem dominującym zakładu 

reasekuracji podlegającemu nadzorowi dodatkowemu, lub 

– zagranicznym zakładem ubezpieczeń, będącym podmiotem dominującym zakładu 

reasekuracji podlegającemu nadzorowi dodatkowemu, lub 

– dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym 

zakładu reasekuracji podlegającemu nadzorowi dodatkowemu, lub 

– dominującym podmiotem nieregulowanym, będącym podmiotem dominującym 

zakładu reasekuracji podlegającemu nadzorowi dodatkowemu, lub 

– mieszanym dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem 

dominującym zakładu reasekuracji podlegającemu nadzorowi dodatkowemu”.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących 

notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (Rządowy Proces 

Legislacyjny) z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów i do 

konsultacji społecznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na krajowe zakłady reasekuracji podlegające 

dodatkowemu nadzorowi oraz główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji. 
 

 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z: Komisją Nadzoru Finansowego, Polską 

Izbą Ubezpieczeń, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Ubezpieczeniowym Funduszem 

Gwarancyjnym, Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych 

i Reasekuracyjnych, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Krajową Radą Biegłych 

Rewidentów, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Izbą Zarządzających Funduszami 

i Aktywami, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Polską Izbą 

Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz z Komitetem Standardów 

Rachunkowości. 
 

 3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego,  
 

b) rynek pracy: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 
 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki, przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw,  
 

d) sytuację i rozwój regionalny: 

wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 
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 4. Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie jest neutralne dla budżetu państwa, analogicznie jak 

dotychczasowa regulacja. 
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