
Na podstawie art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 3, art. 48
ust. 3 i art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) przypadki, w których mo˝na stosowaç zabezpie-
czenie rycza∏towe, oraz szczegó∏owy sposób usta-
lania wysokoÊci zabezpieczenia generalnego i ry-
cza∏towego;

2) sposób i miejsce z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzo-
wego;

3) wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania
gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej;

4) szczegó∏owe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia
akcyzowego.

§ 2. 1. Zabezpieczenie akcyzowe, w formie zabez-
pieczenia rycza∏towego, mo˝na stosowaç w przypad-
ku zabezpieczania zobowiàzaƒ podatkowych powsta-
∏ych z tytu∏u produkcji wyrobów akcyzowych w sk∏a-
dzie podatkowym.

2. Zabezpieczenie rycza∏towe mo˝na stosowaç
w przypadku, gdy prowadzàcy sk∏ad podatkowy: 

1) ma swojà siedzib´ lub miejsce zamieszkania na te-
rytorium kraju;

2) jego sytuacja finansowa i posiadany majàtek za-
pewniajà wywiàzywanie si´ z zobowiàzaƒ podat-
kowych;

3) do wniosku o wyra˝enie zgody na stosowanie za-
bezpieczenia rycza∏towego do∏àczy:

a) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców
w Krajowym Rejestrze Sàdowym albo zaÊwiad-
czenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, 

b) potwierdzenie zg∏oszenia rejestracyjnego po-
datnika podatku akcyzowego,

c) zaÊwiadczenie o nadaniu statystycznego nume-
ru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfi-
kacji podatkowej NIP,

d) zaÊwiadczenie, wydane przez:

— naczelnika urz´du skarbowego w∏aÊciwego
dla siedziby lub miejsca zamieszkania prowa-
dzàcego sk∏ad podatkowy — o niezaleganiu
przez prowadzàcego sk∏ad podatkowy w po-
datkach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒ-
stwa,

— w∏aÊciwy dla siedziby lub miejsca zamieszka-
nia prowadzàcego sk∏ad podatkowy oddzia∏
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — o nie-
zaleganiu przez prowadzàcego sk∏ad podat-
kowy ze sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne i zdrowotne,

e) pozytywnà opini´ o sytuacji finansowej prowa-
dzàcego sk∏ad podatkowy, wydanà przez bank
prowadzàcy jego rachunek rozliczeniowy,

f) oÊwiadczenie prowadzàcego sk∏ad podatkowy,
z którego wynika, i˝ wzgl´dem prowadzàcego
sk∏ad podatkowy nie jest prowadzone post´po-
wanie likwidacyjne, uk∏adowe, upad∏oÊciowe
lub egzekucyjne,

g) oÊwiadczenie o najwi´kszej kwocie zobowiàza-
nia podatkowego, o której mowa w § 4 ust. 1
pkt 1 lub pkt 2.

3. Dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3
lit. a—c, nie do∏àcza si´, je˝eli zosta∏y one wczeÊniej
z∏o˝one w urz´dzie celnym, do którego jest sk∏adany
wniosek, a dane w nich zawarte sà aktualne. W takim
przypadku obowiàzany powinien wskazaç we wniosku
numer sprawy, przy której z∏o˝ono te dokumenty.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3
lit. d tiret pierwszy, powinny byç wystawione nie
wczeÊniej ni˝ miesiàc przed datà z∏o˝enia wniosku.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d tiret
drugi i lit. e, powinny byç wystawione nie wczeÊniej
ni˝ 3 miesiàce przed datà z∏o˝enia wniosku.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny
byç do∏àczone w orygina∏ach lub uwierzytelnionych
kopiach.

§ 3. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego ustala
wysokoÊç zabezpieczenia generalnego w oparciu
o oÊwiadczenie podmiotu obowiàzanego do z∏o˝enia
zabezpieczenia akcyzowego w sprawie wysokoÊci zo-
bowiàzania podatkowego:

1) obliczonego — w przypadku, o którym mowa
w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „usta-
wà”, lub
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie zabezpieczeƒ akcyzowych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).



2) oszacowanego — w przypadku, o którym mowa
w art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego ustala wy-
sokoÊç zabezpieczenia generalnego na poziomie wy˝-
szym od kwoty wynikajàcej z oÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 1, je˝eli stwierdzi, ˝e kwota wynikajàca
z oÊwiadczenia nie zapewni pokrycia w ca∏oÊci kwoty
wynikajàcej z zobowiàzania podatkowego.

§ 4. 1. WysokoÊç zabezpieczenia rycza∏towego
ustala si´ jako kwot´ równà odpowiednio:

1) najwi´kszej kwocie zobowiàzania podatkowego
z tytu∏u stosowania procedury zawieszenia pobo-
ru akcyzy z dziesi´ciu kolejnych dni z ostatnich
szeÊciu miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy,
lub

2) przewidywanej najwi´kszej kwocie dziesi´ciodnio-
wego zobowiàzania podatkowego z tytu∏u stoso-
wania procedury zawieszenia poboru akcyzy
w okresie szeÊciu miesi´cy od dnia z∏o˝enia wnio-
sku.

2. WysokoÊç zabezpieczenia rycza∏towego powin-
na byç aktualizowana co szeÊç miesi´cy, poczàwszy
od dnia z∏o˝enia wniosku o wyra˝enie zgody na jego
stosowanie.

§ 5. 1. Je˝eli podmiot obowiàzany do z∏o˝enia za-
bezpieczenia akcyzowego z∏o˝y zabezpieczenie akcy-
zowe z okreÊlonym terminem wa˝noÊci, powinien naj-
póêniej na miesiàc przed up∏ywem tego terminu udo-
kumentowaç przed∏u˝enie jego wa˝noÊci lub z∏o˝yç
nowe zabezpieczenie akcyzowe.

2. Nieprzed∏u˝enie wa˝noÊci zabezpieczenia akcy-
zowego lub niez∏o˝enie nowego zabezpieczenia akcy-
zowego w terminie okreÊlonym w ust. 1 stanowi pod-
staw´ do stwierdzenia, o którym mowa w art. 51
ust. 1 ustawy, przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego, ˝e z∏o˝one zabezpieczenie akcyzowe nie za-
pewnia pokrycia kwoty wynikajàcej z zobowiàzania
podatkowego.

§ 6. 1. Z∏o˝enie zabezpieczenia akcyzowego nast´-
puje przez: 

1) z∏o˝enie w urz´dzie celnym dokumentu gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej
przez uprawnionego gwaranta wymienionego
w wykazie, o którym mowa w § 10, na kwot´ wy-
maganego zabezpieczenia akcyzowego albo

2) wp∏acenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego na
bankowy rachunek pomocniczy izby celnej w∏aÊci-
wej miejscowo dla tego urz´du, w banku krajo-
wym lub w placówce pocztowej, albo

3) wp∏acenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego go-
tówkà w kasie urz´du celnego, albo

4) dokonanie przelewu kwoty zabezpieczenia akcyzo-
wego na bankowy rachunek pomocniczy w∏aÊci-
wej miejscowo izby celnej, albo

5) z∏o˝enie w urz´dzie celnym czeku gotówkowego
lub rozrachunkowego, wystawionego przez pod-
miot obowiàzany do z∏o˝enia zabezpieczenia akcy-
zowego na kwot´ zabezpieczenia akcyzowego, po-
twierdzony do wysokoÊci tej kwoty przez bank kra-
jowy prowadzàcy rachunek bankowy podmiotu,
albo

6) z∏o˝enie w urz´dzie celnym dokumentów p∏atni-
czych, o których mowa w § 9 ust. 1, na kwot´ rów-
nà wysokoÊci wymaganego zabezpieczenia akcy-
zowego, okreÊlonà wed∏ug wartoÊci nominalnej
tych dokumentów. 

2. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç wykorzystania kilku
form okreÊlonych w ust. 1, pod warunkiem ˝e ∏àcznie
zabezpieczà ca∏à wymaganà kwot´ zabezpieczenia ak-
cyzowego.

§ 7. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, przyj-
mujàc zabezpieczenie akcyzowe, wydaje podmiotowi
obowiàzanemu do z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowe-
go potwierdzenie z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowe-
go, które zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ albo imi´ i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania podmiotu obowiàzanego do z∏o˝e-
nia zabezpieczenia akcyzowego;

2) rodzaj i form´ zabezpieczenia akcyzowego;

3) termin wa˝noÊci zabezpieczenia akcyzowego;

4) kwot´ z∏o˝onego zabezpieczenia akcyzowego;

5) rodzaj zobowiàzania podatkowego, do którego po-
twierdzenie mo˝e byç stosowane;

6) wysokoÊç kwoty zabezpieczenia akcyzowego, do
której potwierdzenie mo˝e byç stosowane.

2. Wzór potwierdzenia z∏o˝enia zabezpieczenia ak-
cyzowego stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. 

3. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, niezale˝nie
od potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, przyjmu-
jàc zabezpieczenie akcyzowe, w jednej z form wymie-
nionych w § 6 ust. 1 pkt 3—6, wydaje podmiotowi
obowiàzanemu do z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowe-
go pokwitowanie z∏o˝enia zabezpieczenia, które za-
wiera w szczególnoÊci: 

1) nazw´ i siedzib´ albo imi´ i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania tego podmiotu;

2) sposób z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego;

3) termin wa˝noÊci zabezpieczenia akcyzowego;

4) wysokoÊç zabezpieczenia akcyzowego;

Dziennik Ustaw Nr 35 — 1864 — Poz. 314



5) dat´ z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego.

4. Wzór pokwitowania z∏o˝enia zabezpieczenia sta-
nowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 

5. Wydanie potwierdzenia z∏o˝enia zabezpieczenia
akcyzowego mo˝e nastàpiç po przedstawieniu przez
podmiot obowiàzany do z∏o˝enia zabezpieczenia akcy-
zowego wiarygodnego dowodu potwierdzajàcego do-
konanie czynnoÊci, o których mowa w § 6.

6. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ okres wa˝noÊci z∏o˝onego
zabezpieczenia akcyzowego.

7. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
si´ w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wy-
dawany podmiotowi obowiàzanemu do z∏o˝enia za-
bezpieczenia akcyzowego, a drugi jest zatrzymywany
przez naczelnika urz´du celnego, który je wyda∏, z za-
strze˝eniem ust. 8.

8. Naczelnik urz´du celnego mo˝e wydaç podmio-
towi obowiàzanemu do z∏o˝enia zabezpieczenia akcy-
zowego, na uzasadniony wniosek, wi´kszà liczb´ eg-
zemplarzy potwierdzeƒ, o których mowa w ust. 1,
okreÊlajàc w ka˝dym z nich wysokoÊç czàstkowej kwo-
ty zabezpieczenia akcyzowego, do której potwierdze-
nie mo˝e byç stosowane.

9. Suma czàstkowych kwot zabezpieczenia akcyzo-
wego, okreÊlonych w potwierdzeniach, o których mo-
wa w ust. 8, nie mo˝e przekroczyç wysokoÊci kwoty
z∏o˝onego zabezpieczenia akcyzowego.

§ 8. 1. Zabezpieczenie generalne lub zabezpiecze-
nie rycza∏towe mo˝e byç stosowane tylko po przed∏o-
˝eniu we w∏aÊciwym urz´dzie celnym orygina∏u po-
twierdzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

2. Zabezpieczenie generalne mo˝e byç zastosowa-
ne po ustaleniu przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego stanu wykorzystania tego zabezpieczenia. 

3. Na potwierdzeniu z∏o˝enia zabezpieczenia gene-
ralnego w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego odnoto-
wuje powstanie oraz wykonanie lub wygaÊni´cie zo-
bowiàzaƒ podatkowych obj´tych tym zabezpiecze-
niem, w sposób umo˝liwiajàcy obliczenie w ka˝dym
czasie kwoty wolnej zabezpieczenia, stanowiàcej su-
m´ kwoty z∏o˝onego zabezpieczenia akcyzowego
i kwoty zobowiàzaƒ podatkowych wykonanych lub
wygas∏ych pomniejszonà o kwot´ powsta∏ych zobo-
wiàzaƒ podatkowych.

4. Po wyczerpaniu miejsca na adnotacje w po-
twierdzeniu z∏o˝enia zabezpieczenia generalnego, po-
twierdzenie to mo˝e byç dokonane przez w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego, który je wyda∏, na nowym
egzemplarzu, na którym zamieszcza informacj´ o aktu-
alnym stanie wykorzystania tego zabezpieczenia. 

5. Naczelnik urz´du celnego, który przyjà∏ zabez-
pieczenie generalne jako zabezpieczenie zobowiàzaƒ
podatkowych z tytu∏u produkcji, przetwarzania lub
magazynowania wyrobów akcyzowych w sk∏adzie po-
datkowym, mo˝e ustaliç odmienny sposób odnotowy-
wania powstania oraz wykonania lub wygaÊni´cia zo-
bowiàzaƒ podatkowych obj´tych tym zabezpiecze-
niem, ni˝ okreÊlony w ust. 1—4, pod warunkiem za-
pewnienia mo˝liwoÊci ustalenia w ka˝dym czasie sta-
nu wykorzystania tego zabezpieczenia.

§ 9. 1. Dokumentami majàcymi wartoÊç p∏atniczà,
które mogà byç przyjmowane przez naczelnika urz´du
celnego jako zabezpieczenie akcyzowe, sà papiery
wartoÊciowe na okaziciela o okreÊlonym terminie wy-
kupu, wyemitowane przez Skarb Paƒstwa albo Naro-
dowy Bank Polski, bankowe papiery wartoÊciowe i li-
sty zastawne o okreÊlonym terminie wykupu, wyemi-
towane we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek
przez bank wymieniony w wykazie gwarantów, o któ-
rym mowa w § 10. 

2. W przypadku papierów wartoÊciowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, wyst´pujàcych w formie zdema-
terializowanej, naczelnik w∏aÊciwego urz´du celnego
przyjmuje Êwiadectwo depozytowe albo inny doku-
ment — wydane osobie uprawnionej do wykonywa-
nia praw z oznaczonych w treÊci Êwiadectwa albo in-
nego dokumentu papierów wartoÊciowych — wraz
z oÊwiadczeniem podmiotu prowadzàcego rachunek
tych papierów wartoÊciowych o ustanowieniu na
okreÊlony okres blokady odpowiedniej liczby papie-
rów wartoÊciowych na tym rachunku na rzecz urz´du
celnego.

§ 10. Ustala si´ wykaz gwarantów uprawnionych
do udzielania gwarancji sk∏adanych jako zabezpiecze-
nie akcyzowe, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 11. 1. Zabezpieczenie akcyzowe z∏o˝one w jednej
z form wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 3—6 mo˝e byç
zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru po
zwrocie orygina∏u pokwitowania, o którym mowa
w § 7 ust. 3.

2. W przypadku zagubienia orygina∏u pokwitowa-
nia, podlegajàce zwrotowi zabezpieczenie mo˝e zo-
staç zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru
w urz´dzie celnym, w którym by∏o z∏o˝one, po up∏ywie
dwóch miesi´cy od dnia z∏o˝enia w tym urz´dzie
oÊwiadczenia o zagubieniu orygina∏u pokwitowania. 

3. W przypadku stosowania procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy, zabezpieczenie akcyzowe podlega
zwrotowi po zakoƒczeniu i rozliczeniu tej procedury.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 1 marca 2004 r. (poz. 314)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR POTWIERDZENIA Z¸O˚ENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO



Dziennik Ustaw Nr 35 — 1867 — Poz. 314



Dziennik Ustaw Nr 35 — 1868 — Poz. 314

Za∏àcznik nr 2

WZÓR POKWITOWANIA Z¸O˚ENIA ZABEZPIECZENIA



I. Banki: 

1. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

2. AIG BANK Polska S.A.

3. Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego

5. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

6. Bank Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych S.A.

7. Bank Millennium S.A.

8. Bank Ochrony Ârodowiska S.A.

9. Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A.

10. Bank Pocztowy S.A.

11. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

12. Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

13. Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK S.A.

14. Bank Przemys∏owy S.A.

15. Bank Svenska Handelsbanken (Polska) S.A.

16. Bank Wspó∏pracy Europejskiej S.A.

17. Bank Zachodni WBK S.A.

18. Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A.

19. BNP Paribas Bank Polska S.A.

20. BRE Bank S.A.

21. CC-Bank S.A.

22. Credit Lyonnais Bank Polska S.A.

23. DaimlerChrysler Services Bank (Polska) S.A.

24. Danske Bank Polska S.A.

25. Deutsche Bank PBC S.A.

26. Deutsche Bank Polska S.A.

27. DOMINET BANK S.A.

28. Dresdner Bank Polska S.A.

29. DZ Bank Polska S.A.

30. EURO Bank S.A.

31. FCE Bank Polska S.A.

32. Fiat Bank Polska S.A.

33. FORTIS BANK POLSKA S.A.

34. GE Bank Mieszkaniowy S.A.

35. GE Capital Bank S.A.

36. GMAC Bank Polska S.A.

37. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

38. GórnoÊlàski Bank Gospodarczy S.A.

39. HSBC Bank Polska S.A.

40. ING Bank Âlàski S.A.

41. INVEST-BANK S.A.

42. Kredyt Bank S.A.

43. LUKAS Bank S.A.

44. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

45. Nord/LB Polska Nordeutsche Landesbank S.A.

46. NORDEA BANK POLSKA S.A.

47. Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski S.A.

48. Rabobank Polska S.A.

49. Raiffeisen Bank Polska S.A.

50. SOCIETE GENERALE S.A. Oddzia∏ w Polsce

51. VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

52. WestLB Bank Polska S.A.

53. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.

II. Zak∏ady ubezpieczeƒ: 

1. „CONCORDIA WIELKOPOLSKA” Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Wzajemnych w Poznaniu

2. „Gerling Polska” Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
w Warszawie

3. AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. w War-
szawie

4. Commercial Union Polska — Towarzystwo Ubez-
pieczeƒ Ogólnych S.A. w Warszawie

5. ELVIA TRAVEL Insurance Company G∏ówny Od-
dzia∏ w Polsce

6. FIAT Ubezpieczenia Majàtkowe S.A. w Warszawie

7. Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. w Warsza-
wie

8. IF Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. w Warszawie

9. Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR S.A. w Szcze-
cinie

10. Korporacja Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych
S.A. w Warszawie

11. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych
w Warszawie

12. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. w Warsza-
wie

13. Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ S.A. w Warsza-
wie

14. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ
S.A. w Gdaƒsku

15. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo He-
stia S.A. w Sopocie

16. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ALLIANZ Polska
S.A. w Warszawie

17. Towarzystwo Ubezpieczeniowe EULER HERMES
S.A. w Warszawie

18. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. we
Wroc∏awiu

19. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-POLSKA
S.A. w Warszawie

20. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Winterthur S.A.
w Warszawie
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21. Towarzystwo Ubezpieczeƒ COMPENSA S.A.
w Warszawie

22. Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji CIGNA
STU S.A. w Warszawie

23. Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji
PARTNER S.A. w Warszawie

24. Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji WARTA
S.A. w Warszawie

25. Towarzystwo Ubezpieczeƒ w Rolnictwie i Gospo-
darce ˚ywnoÊciowej AGROPOLISA S.A. w War-
szawie

26. Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych TUZ
w Warszawie

27. Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. w Ra-
domiu

28. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. w ¸odzi


