
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 listopada 1994 r. Nr 115 
TREŚĆ: 
Poz.: 

R o z P o R Z Ą D Z E N I A: 

553 - Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia 
środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalno
ści oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla 
działalności reasekuracyjnej 2049 

554 - Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku 
finansowego ubezpieczycieli . 2050 

555 - Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty 
skarbowej . 2051 

556 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 października 1994 r. w sprawie określenia rodzaju, zasad tworzenia, 
przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli 
przedmiotów zawodowych szkół artystycznych . 2053 

553 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 19 października 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu 
wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla 

każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej. 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344, 
z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201 oraz z 1994 r. Nr 4, 
poz. 17), w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 
grudnia 1990 r. w sprawie określenia środków zaliczanych do 
środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości mar
ginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla 
działalności reasekuracyjnej (Dz. U. Nr 89, poz. 525 i z 1993 r. 
Nr 1, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7: 

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

,,1) dla działu I: 2 miliony złotych, 

2) dla działu II: 

a) 750 000 złotych dla każdej z grup: 1-8, 16 
i 18; 

b) 500 000 złotych dla każdej z grup: 9 i 17, 

c) 1 000 000 złotych dla każdej z grup: 10-13 
i 15, 

d) 1 000 000 złotych dla grupy 14, z zastrzeże
niem ust~ 2.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Jeżeli udział składki z tytułu ubezpieczeń ryzyk 
grupy 14 przekroczy 4% rocznej składki ubez
pieczyciela lub wysokość składki z tytułu ubez
pieczenia ryzyk tej grupy przekroczy w każdym 
z trzech ostatnich lat obrotowych 6,25 miliona 
złotych, minimalna wysokość kapitału gwaran
cyjnego wynosi 3,5 miliona złotych.", 
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2) w § 8: 
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1) dla działu I: 1,5 miliona złotych, 
2) dla działu II: 

a) 560 000 złotych dla każdej z grup: 1-8, 16 
i 18, 

b) 375 000 złotych dla każdej z grup: 9 i 17, 
c) 750000 złotych dla każdej z grup: 10-13 

i 15, 

d) 750 000 złotych dla grupy 14, z zastrzeże
niem ust. 2.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Jeżeli udział składki z tytułu ubezpieczeń ryzyk 

grupy 14 przekroczy 4% rocznej składki ubez
pieczyciela lub wysokość składki z tytułu ubez
pieczeń ryzyk tej grupy przekroczy w każdym 
z trzech ostatnich lat obrotowych 6,25 miliona 
złotych, minimalna wysokość kapitału gwaran
cyjnego wynosi 2,625 miliona złotych.", 

3) w § 9: 
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) roczna składka przynajmniej za jeden rok w cią
gu trzech kolejnych lat nie przekroczy 1,25 
miliona złotych . ", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Jeśli w przypadku towarzystw ubezpieczeń wza

jemnych, o których mowa w ust. 1, roczne 
składki w każdym z trzech kolejnych lat prze
kroczą kwotę 1,25 miliona złotych, towarzystwa 
te są obowiązane zgromadzić w końcu kolejnego . 
czwartego roku środki własne przewyższające 
minimalny kapitał gwarancyjny według nastę-
pujących zasad: . . 

wysokość składki minimalna wysokość ka-
w ostatnim roku pitalu gwarancyjnego 

większa niż 1,25 miliona zl 250.000 zl 
większa niż 2,5 miliona zl 500.000 zł 
większa niż 3,75 miliona zł 750.000 zl 
większa niż 5 milionów zl 1.000.000 zl 
większa niż 6,25 miliona zl 1,25 miliona zl 
większa niż 7,5 miliona zł 1,5 miliona zl 

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) roczna składka nie przekracza 2,5 miliona zło

tych.", 

4) w załączniku nr 3: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Wysokość marginesu wypłacalności na bazie 

składek (MW 1) ustala się w następujący spo
sób: od części zbioru składek z ubezpieczeń 
bezpośrednich i reasekuracji czynnej w ujęciu 
brutto (G) do wysokości 25 milionów złotych 
oblicza się 18% , a od nadwyżki przekraczającej 
25 milionów złotych oblicza się 16% i wyniki 
sumuje się; otrzymaną sumę mnoży się przez nie 
mniejszy n iż 50% współczynnik reasekuracyjny 
(H). 
Jeśli G ~ 25.000.000 zł, to 
MW 1 = 18% x G x 50%, gdy H < 50%, 
MW 1 =18% x G x H, gdy H~50%. 
Jeśli G> 25.000.000 zł, to 
MW 1 = [18% x 25.000.000 + 16% x (G

- 25.000.000)] x 50%, gdy H < 50%, 
MW 1 =[18% x 25.000.000+ 16% x (G

-25.000.000)] x H, gdy H ~50%.", 

b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
"Otrzymany wynik, podzielony przez długość rozpat
rywanego okresu (7 lat albo 3 lata), określa przecięt
ną sumę odszkodowań (J), od której części do 
wysokości 17,5 miliona złotych oblicza się 26% i od 
części przekraczającej 17,5 miliona złotych oblicza 
s ię 23% i wyniki sumuje się, a otrzymaną sumę 
mnoży się przez nie mniejszy niż 50% współczynnik 
reasekuracyjny (H). 
Jeśli J~17.500.000 zł, to 
MW 2=26% xJ x 50%, gdy H<50%, 
MW 2=26% x J x H, gdy H~50%. 
Jeśli J > 17.500.000 zł, to 
MW 2=[26% x 17.500.000+23% x (J

-17 .500.000)] x 50%, gdy H < 50%, 
MW 2=[26% x 17.500.000+23% x (J

-17.500.000)] x H, gdy H~50%." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Finansów: G. W. Kołodko 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 19 października 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finan
sowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli. 

Na podstawie art. 58 pkt 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy 
z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. 
U. Nr 59, poz. 344, z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201 

oraz z 1994 r. Nr 4, poz. 17), w związku z art. 4 ust. 9 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, 
poz. 386) zarządza się, co następuje: 


