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Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2005 r. o nadzorze uzupe∏niajàcym nad instytucja-
mi kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ, zak∏adami
reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzàcymi
w sk∏ad konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83,
poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r.
Nr 42, poz. 341) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
13 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie znaczàcej koncentracji
ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego
(Dz. U. Nr 170, poz. 1195) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupe∏-
niajàcym nad instytucjami kredytowymi, za-

k∏adami ubezpieczeƒ, zak∏adami reasekura-
cji i firmami inwestycyjnymi wchodzàcymi
w sk∏ad konglomeratu finansowego;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ryzyku ubezpieczeniowym — nale˝y przez to
rozumieç mo˝liwoÊç poniesienia przez pod-
miot regulowany, b´dàcy zak∏adem ubez-
pieczeƒ albo zak∏adem reasekuracji, straty
finansowej bezpoÊrednio lub poÊrednio
w zwiàzku z za∏o˝eniami dotyczàcymi kalku-
lacji sk∏adek, rezerw techniczno-ubezpiecze-
niowych oraz w zwiàzku z kosztami dzia∏al-
noÊci lub niekontrolowanym rozwojem
dzia∏alnoÊci podmiotu regulowanego;”;

2) w za∏àczniku do rozporzàdzenia objaÊnienie nr 2
otrzymuje brzmienie:

„2 Informacje, o których mowa w art. 38 ust. 3
ustawy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 wrzeÊnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie znaczàcej koncentracji ryzyka na poziomie 
konglomeratu finansowego

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

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).




