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Art. 1. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,
z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) wyrazy „Rozdzia∏ 1” zast´puje si´ wyrazami
„Dzia∏ I”;

2) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa okreÊla warunki wykonywania:

1) dzia∏alnoÊci w zakresie ubezpieczeƒ osobo-
wych i ubezpieczeƒ majàtkowych;

2) dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej.”;

3) w art. 2 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) cedent — zak∏ad ubezpieczeƒ lub zak∏ad re-
asekuracji, który w zwiàzku z wykonywanà
dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà lub rease-
kuracyjnà ceduje ryzyko na zak∏ad reaseku-
racji lub zak∏ad ubezpieczeƒ wykonujàcy
dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) g∏ówny oddzia∏ — oddzia∏, w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.4)), zak∏adu
ubezpieczeƒ majàcego siedzib´ w paƒstwie
nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim Unii
Europejskiej albo zak∏adu reasekuracji ma-
jàcego siedzib´ w paƒstwie nieb´dàcym
paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej;”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ — przedsi´bior-
c´, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, z siedzibà na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, który uzyska∏ zezwolenie na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

d) pkt 5b i 5c otrzymujà brzmienie:

„5b) mieszany dominujàcy podmiot ubezpie-
czeniowy — podmiot dominujàcy, który
nie jest:

a) zak∏adem ubezpieczeƒ,

b) zak∏adem reasekuracji,

c) dominujàcym podmiotem ubezpiecze-
niowym,

d) dominujàcym podmiotem nieregulo-
wanym w rozumieniu ustawy o nadzo-
rze uzupe∏niajàcym

— je˝eli przynajmniej jednym z jego pod-
miotów zale˝nych jest zak∏ad ubezpieczeƒ
lub zak∏ad reasekuracji; za mieszany domi-
nujàcy podmiot ubezpieczeniowy nie uwa-
˝a si´ Skarbu Paƒstwa;

5c) nadzór dodatkowy — nadzór w zakresie
wynikajàcych z przepisów prawa polskie-
go lub prawa paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej uprawnieƒ i obowiàzków
krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ, krajowe-
go zak∏adu reasekuracji, zagranicznego za-
k∏adu ubezpieczeƒ majàcego siedzib´
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej lub zagranicznego zak∏adu reasekura-
cji majàcego siedzib´ w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej, który:

a) jest podmiotem dominujàcym wobec
innego zak∏adu ubezpieczeƒ lub zak∏a-
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USTAWA1)

z dnia 13 lutego 2009 r.

o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw2)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

transpozycji dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie rease-
kuracji oraz zmieniajàcej dyrektywy Rady 73/239/EWG,
92/49/EWG, a tak˝e dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE
(Dz. Urz. WE L 323 z 09.12.2005, str. 1).

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustaw´ z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, usta-
w´ z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we, ustaw´ z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych, ustaw´ z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw-
dzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci
majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujaw-
nionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu ter-
roryzmu, ustaw´ z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upa-
d∏oÊciowe i naprawcze, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r.
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzecz-
niku Ubezpieczonych, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o po-
Êrednictwie ubezpieczeniowym, ustaw´ z dnia 2 kwietnia
2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, usta-
w´ z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
ustaw´ z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupe∏niajà-
cym nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpie-
czeƒ i firmami inwestycyjnymi wchodzàcymi w sk∏ad kon-
glomeratu finansowego, ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustaw´ z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.
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du reasekuracji lub posiada udzia∏ w in-
nym zak∏adzie ubezpieczeƒ lub zak∏a-
dzie reasekuracji, lub jest w inny spo-
sób blisko powiàzany z innym zak∏a-
dem ubezpieczeƒ lub zak∏adem rease-
kuracji lub

b) jest podmiotem zale˝nym od dominu-
jàcego podmiotu ubezpieczeniowego
lub zak∏adu ubezpieczeƒ majàcego sie-
dzib´ w paƒstwie nieb´dàcym paƒ-
stwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej
lub zak∏adu reasekuracji majàcego sie-
dzib´ w paƒstwie nieb´dàcym paƒ-
stwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
lub

c) jest podmiotem zale˝nym od mieszane-
go dominujàcego podmiotu ubezpie-
czeniowego;”,

e) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) oddzia∏ — oddzia∏, w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alno-
Êci gospodarczej, zak∏adu ubezpieczeƒ ma-
jàcego siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej albo zak∏adu reasekuracji
majàcego siedzib´ w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej;”,

f) po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:

„10a) rodzaje reasekuracji:

a) reasekuracja ubezpieczeƒ na ˝ycie,
o których mowa w dziale I za∏àcznika
do ustawy,

b) reasekuracja pozosta∏ych ubezpieczeƒ
osobowych oraz ubezpieczeƒ majàtko-
wych, o których mowa w dziale II za-
∏àcznika do ustawy;”,

g) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) ubezpieczeniowa grupa kapita∏owa — gru-
p´ podmiotów, w sk∏ad której wchodzi za-
k∏ad ubezpieczeƒ lub zak∏ad reasekuracji
podlegajàcy nadzorowi dodatkowemu
oraz co najmniej:

a) jeden z podmiotów, o którym mowa
w pkt 5c lit. a—c, a tak˝e

b) podmioty b´dàce podmiotami zale˝ny-
mi, podmiotami ze znaczàcym udzia-
∏em kapita∏owym lub w inny sposób
blisko powiàzane z zak∏adem ubezpie-
czeƒ lub zak∏adem reasekuracji podle-
gajàcym nadzorowi dodatkowemu,

c) podmioty dominujàce, posiadajàce
znaczàcy udzia∏ kapita∏owy lub w inny
sposób blisko powiàzane z zak∏adem
ubezpieczeƒ lub zak∏adem reasekuracji
podlegajàcym nadzorowi dodatkowe-
mu,

d) podmioty b´dàce podmiotami zale˝ny-
mi, podmiotami ze znaczàcym udzia-
∏em kapita∏owym lub w inny sposób
blisko powiàzane z podmiotami, o któ-
rych mowa w lit. c;”,

h) pkt 13a otrzymuje brzmienie:

„13a) dominujàcy podmiot ubezpieczeniowy —
podmiot dominujàcy, nieb´dàcy dominu-
jàcym podmiotem nieregulowanym w ro-
zumieniu ustawy o nadzorze uzupe∏niajà-
cym:

a) który posiada znaczàce udzia∏y kapita-
∏owe w podmiotach zale˝nych oraz

b) którego podmiotami zale˝nymi sà wy-
∏àcznie lub w wi´kszoÊci zak∏ady ubez-
pieczeƒ lub zak∏ady reasekuracji,
a przynajmniej jednym z tych zak∏adów
jest krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ lub
krajowy zak∏ad reasekuracji lub zagra-
niczny zak∏ad ubezpieczeƒ, który uzy-
ska∏ zezwolenie w jednym z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, lub
zagraniczny zak∏ad reasekuracji, który
uzyska∏ zezwolenie w jednym z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej;”,

i) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ — przed-
si´biorc´ zagranicznego, w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wykonujàcego
dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà;”,

j) po pkt 16 dodaje si´ pkt 16a i 16b w brzmieniu:

„16a) krajowy zak∏ad reasekuracji — przedsi´-
biorc´, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, z siedzibà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyska∏
zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci
reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

16b) zagraniczny zak∏ad reasekuracji — przed-
si´biorc´ zagranicznego, w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wykonujàcego
dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà;”;

4) w art. 3:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przez dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà rozumie
si´ wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych
z przyjmowaniem ryzyka cedowanego
przez zak∏ad ubezpieczeƒ lub przez zak∏ad
reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyj´-
tego ryzyka, w szczególnoÊci:

1) zawieranie i wykonywanie umów rease-
kuracji czynnej i umów retrocesji;

2) sk∏adanie oÊwiadczeƒ woli w sprawach
roszczeƒ o odszkodowania lub inne
Êwiadczenia nale˝ne z tytu∏u umów,
o których mowa w pkt 1;

3) ustalanie sk∏adek i prowizji nale˝nych
z tytu∏u zawieranych umów, o których
mowa w pkt 1;

4) wyp∏acanie odszkodowaƒ i innych
Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u umów,
o których mowa w pkt 1;
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5) prowadzenie kontroli przestrzegania
przez cedentów warunków umów, o któ-
rych mowa w pkt 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e wykonywaç
innej dzia∏alnoÊci poza dzia∏alnoÊcià ubez-
pieczeniowà i bezpoÊrednio z nià zwiàzanà,
z zastrze˝eniem ust. 2c i 8 oraz art. 26
ust. 1.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:

„2a. Zak∏ad reasekuracji nie mo˝e wykonywaç
innej dzia∏alnoÊci poza dzia∏alnoÊcià rease-
kuracyjnà i czynnoÊciami bezpoÊrednio
z nià zwiàzanymi.

2b. CzynnoÊciami bezpoÊrednio zwiàzanymi
z dzia∏alnoÊcià reasekuracyjnà sà w szcze-
gólnoÊci czynnoÊci w zakresie doradztwa
statystycznego, doradztwa aktuarialnego,
analizy ryzyka, badaƒ na rzecz klientów, lo-
kowania Êrodków zak∏adu reasekuracji,
a tak˝e czynnoÊci zapobiegania powstawa-
niu lub zmniejszeniu skutków wypadków
ubezpieczeniowych lub finansowanie tych
dzia∏aƒ z funduszu prewencyjnego.

2c. Zak∏ad ubezpieczeƒ dzia∏ajàcy jako zak∏ad
ubezpieczeƒ i reasekuracji mo˝e wykony-
waç równie˝ dzia∏alnoÊç, o której mowa
w ust. 1a i 2b.”,

d) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zawieranie umów ubezpieczenia, umów
gwarancji ubezpieczeniowych lub zleca-
nie ich zawierania uprawnionym poÊred-
nikom ubezpieczeniowym w rozumieniu
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poÊred-
nictwie ubezpieczeniowym (Dz. U.
Nr 124, poz. 1154, z póên. zm.5)), a tak˝e
wykonywanie tych umów;”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zawieranie umów reasekuracji lub zle-
canie ich zawierania brokerom reaseku-
racyjnym w rozumieniu ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubez-
pieczeniowym, a tak˝e wykonywanie
tych umów, w zakresie cedowania ryzy-
ka z umów ubezpieczenia lub umów
gwarancji ubezpieczeniowych (reaseku-
racja bierna);”,

— pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2) sk∏adanie oÊwiadczeƒ woli w sprawach
roszczeƒ o odszkodowania lub inne
Êwiadczenia nale˝ne z tytu∏u umów,
o których mowa w pkt 1 i 1a;

3) ustalanie sk∏adek i prowizji nale˝nych
z tytu∏u zawieranych umów, o których
mowa w pkt 1 i 1a;

4) ustanawianie w drodze czynnoÊci cywil-
noprawnych zabezpieczeƒ rzeczowych
lub osobistych, je˝eli sà one bezpoÊred-
nio zwiàzane z zawieraniem umów, o któ-
rych mowa w pkt 1 i 1a.”,

e) w ust. 4:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyp∏acanie odszkodowaƒ i innych Êwiad-
czeƒ nale˝nych z tytu∏u umów, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 i 1a;”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenie post´powaƒ regresowych
oraz post´powaƒ windykacyjnych zwià-
zanych z wykonywaniem:

a) umów ubezpieczenia i umów gwaran-
cji ubezpieczeniowych,

b) umów reasekuracji w zakresie cedo-
wania ryzyka z umów ubezpieczenia
i umów gwarancji ubezpieczenio-
wych;”;

5) po art. 4:

a) dodaje si´ wyrazy „Dzia∏ II Dzia∏alnoÊç ubezpie-
czeniowa”,

b) wyrazy „Rozdzia∏ 2” zast´puje si´ wyrazami
„Rozdzia∏ 1”;

6) w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà wykonuje zak∏ad
ubezpieczeƒ dzia∏ajàcy jako zak∏ad ubezpie-
czeƒ albo zak∏ad ubezpieczeƒ i reasekuracji.

3. Zak∏ad ubezpieczeƒ wykonujàcy dzia∏alnoÊç
w formie spó∏ki akcyjnej ma obowiàzek i wy-
∏àczne prawo u˝ywania w nazwie lub firmie
wyrazów „towarzystwo ubezpieczeƒ”, „zak∏ad
ubezpieczeƒ”, „towarzystwo ubezpieczeƒ i re-
asekuracji”, „zak∏ad ubezpieczeƒ i reasekura-
cji”. Dopuszczalne jest u˝ywanie w obrocie od-
powiednio skrótów „TU”, „ZU”, „TUiR”,
„ZUiR”.”;

7) po art. 18 dodaje si´ art. 18a i 18b w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e proporcjo-
nalnie ró˝nicowaç sk∏adki ubezpie-
czeniowe i Êwiadczenia poszczegól-
nych osób w przypadkach, w których
zastosowanie kryterium p∏ci jest
czynnikiem decydujàcym w ocenie
ryzyka opartego na odpowiednich
i dok∏adnych danych aktuarialnych
i statystycznych.

2. Ró˝nicowanie sk∏adek ubezpieczenio-
wych i Êwiadczeƒ, o którym mowa
w ust. 1, jest uzale˝nione od groma-
dzenia, podawania do publicznej wia-
domoÊci oraz uaktualniania przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ dok∏adnych danych
uzasadniajàcych zastosowanie kryte-
rium p∏ci jako decydujàcego czynnika
aktuarialnego.

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 167,
poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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Art. 18b. Ró˝nicowanie sk∏adek ubezpieczenio-
wych i Êwiadczeƒ do celów ubezpieczeƒ
z dzia∏u I i II za∏àcznika do ustawy i zwià-
zanych z nimi us∏ug finansowych ze
wzgl´du na cià˝´ i macierzyƒstwo jest
zakazane.”;

8) w art. 19 w ust. 2 po pkt 21 dodaje si´ pkt 21a
w brzmieniu:

„21a) zak∏adu reasekuracji, z którym zawarto umo-
w´ reasekuracji, w zakresie umów ubezpie-
czenia ryzyka obj´tych tà umowà reasekura-
cji;”;

9) w art. 29 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) zak∏adu reasekuracji.”;

10) po art. 30 wyrazy „Rozdzia∏ 3” zast´puje si´ wyra-
zami „Rozdzia∏ 2”;

11) w art. 35 ust. 2a i 2b otrzymujà brzmienie:

„2a. Je˝eli wskutek nabycia albo obj´cia akcji lub
praw z akcji, o którym mowa w ust. 2, albo
wskutek podj´cia innych dzia∏aƒ okreÊlonych
w ust. 2, krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ sta∏by
si´ podmiotem zale˝nym lub podmiotem,
w którym posiadany by∏by znaczàcy udzia∏
kapita∏owy:

1) zak∏adu ubezpieczeƒ, zak∏adu reasekuracji,
instytucji kredytowej lub firmy inwestycyj-
nej, które uzyska∏y zezwolenia na wykony-
wanie dzia∏alnoÊci na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub w innym paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub

2) podmiotu dominujàcego zak∏adu ubezpie-
czeƒ, zak∏adu reasekuracji, instytucji kredy-
towej lub firmy inwestycyjnej, które uzy-
ska∏y zezwolenia na wykonywanie dzia∏al-
noÊci na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, lub

3) osoby fizycznej lub prawnej posiadajàcej
znaczàcy udzia∏ kapita∏owy w instytucji kre-
dytowej lub firmie inwestycyjnej, które
uzyska∏y zezwolenia na wykonywanie dzia-
∏alnoÊci na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej

— zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2,
zawiera odpowiednià informacj´ w tym za-
kresie, wskazujàcà w szczególnoÊci podmioty,
w stosunku do których krajowy zak∏ad ubez-
pieczeƒ sta∏by si´ podmiotem zale˝nym lub
podmiotem, w którym posiada∏yby one zna-
czàcy udzia∏ kapita∏owy.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, or-
gan nadzoru wyst´puje na piÊmie do w∏aÊci-
wego organu nadzoru paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej o przekazanie infor-
macji dotyczàcych nadzorowanego przez ten
organ zak∏adu ubezpieczeƒ, zak∏adu reaseku-
racji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyj-
nej, za∏o˝ycieli, akcjonariuszy lub udzia∏ow-

ców tych podmiotów, podmiotów dominujà-
cych w stosunku do tych podmiotów lub
osób fizycznych lub prawnych posiadajàcych
znaczàcy udzia∏ kapita∏owy w tych podmio-
tach celem ustalenia, czy zachodzà przes∏an-
ki, o których mowa w ust. 4.”;

12) po art. 37c wyrazy „Rozdzia∏ 4” zast´puje si´ wy-
razami „Rozdzia∏ 3”;

13) po art. 91 wyrazy „Rozdzia∏ 5” zast´puje si´ wyra-
zami „Rozdzia∏ 4”;

14) w art. 92 w ust. 3:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  wyliczenie marginesu wyp∏acalnoÊci i wyli-
czenie wartoÊci Êrodków w∏asnych —
w przypadku gdy za∏o˝ycielem jest zak∏ad
ubezpieczeƒ lub zak∏ad reasekuracji;”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) zaÊwiadczenie organu nadzoru w∏aÊciwe-
go dla siedziby zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ lub zagranicznego zak∏adu re-
asekuracji, dotyczàce wykonywanej przez
wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci oraz spe∏nienia
wymogów w zakresie wyp∏acalnoÊci;”,

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) poÊwiadczenie odpowiedniego wykszta∏-
cenia i doÊwiadczenia zawodowego osób
przewidzianych na cz∏onków zarzàdu i rady
nadzorczej, w tym Êwiadectwa pracy i od-
pisy dyplomów;”,

d) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) oÊwiadczenie za∏o˝ycieli, czy krajowy za-
k∏ad ubezpieczeƒ b´dzie podmiotem zale˝-
nym lub podmiotem ze znaczàcym udzia-
∏em kapita∏owym:

a) zak∏adu ubezpieczeƒ, zak∏adu reasekura-
cji, instytucji kredytowej lub firmy inwe-
stycyjnej, które uzyska∏y odpowiednie
zezwolenia na wykonywanie dzia∏alno-
Êci w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej,

b) podmiotu dominujàcego w stosunku do
zak∏adu ubezpieczeƒ, zak∏adu reasekura-
cji, instytucji kredytowej lub firmy inwe-
stycyjnej, które uzyska∏y odpowiednie
zezwolenia na wykonywanie dzia∏alno-
Êci w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej,

c) osoby fizycznej lub prawnej, posiadajà-
cej znaczàcy udzia∏ kapita∏owy w zak∏a-
dzie ubezpieczeƒ, zak∏adzie reasekuracji,
instytucji kredytowej lub firmie inwesty-
cyjnej, które uzyska∏y odpowiednie ze-
zwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej

— z informacjà o nazwach i adresach sie-
dziby podmiotów, o których mowa
w lit. a—c.”;
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15) w art. 93a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nadzorowanego przez ten organ zak∏adu ubez-
pieczeƒ, zak∏adu reasekuracji, instytucji kredy-
towej lub firmy inwestycyjnej,”;

16) w art. 98 w ust. 1 uchyla si´ pkt 8;

17) w art. 101 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 4, jest na-
tychmiast wykonalna.”;

18) w art. 102 dodaje si´ pkt 4—7 w brzmieniu:
„4) krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e zawieraç

umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji
czynnej;

5) umowy reasekuracji czynnej i umowy retroce-
sji czynnej ju˝ zawarte nie mogà byç przed∏u-
˝ane i nie przed∏u˝ajà si´;

6) krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e przyjmo-
waç nowych cesji w ramach zawartych umów
reasekuracji czynnej i umów retrocesji czyn-
nej;

7) krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e zwi´k-
szaç odpowiedzialnoÊci w ramach zawartych
umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji
czynnej.”;

19) po art. 102 wyrazy „Rozdzia∏ 6” zast´puje si´ wy-
razami „Rozdzia∏ 5”;

20) w art. 123 w ust. 2 dodaje si´ pkt 4—7 w brzmie-
niu:

„4) g∏ówny oddzia∏ nie mo˝e zawieraç umów re-
asekuracji czynnej i umów retrocesji czynnej;

5) umowy reasekuracji czynnej i umowy retroce-
sji czynnej ju˝ zawarte nie mogà byç przed∏u-
˝ane i nie przed∏u˝ajà si´;

6) g∏ówny oddzia∏ nie mo˝e przyjmowaç nowych
cesji w ramach zawartych umów reasekuracji
czynnej i umów retrocesji czynnej;

7) g∏ówny oddzia∏ nie mo˝e zwi´kszaç odpowie-
dzialnoÊci w ramach zawartych umów rease-
kuracji czynnej i umów retrocesji czynnej.”;

21) po art. 126 wyrazy „Rozdzia∏ 7” zast´puje si´ wy-
razami „Rozdzia∏ 6”;

22) po art. 145 wyrazy „Rozdzia∏ 8” zast´puje si´ wy-
razami „Rozdzia∏ 7”;

23) po art. 146 dodaje si´ art. 146a w brzmieniu:

„Art. 146a. 1. Do zak∏adów ubezpieczeƒ wykonujà-
cych dzia∏alnoÊç, o której mowa
w dziale I za∏àcznika do ustawy, któ-
rych sk∏adka przypisana brutto z ty-
tu∏u wykonywanej dzia∏alnoÊci re-
asekuracyjnej w ostatnim roku obro-
towym przekracza 10 % ca∏kowitej
sk∏adki przypisanej brutto, lub sk∏ad-
ka przypisana brutto z tytu∏u wyko-
nywanej dzia∏alnoÊci reasekuracyj-
nej w ostatnim roku obrotowym
przekracza kwot´ równowartoÊci
w z∏otych 50 000 000 euro, lub rezer-

wy techniczno-ubezpieczeniowe
w uj´ciu brutto, utworzone w zwiàz-
ku z wykonywanà dzia∏alnoÊcià re-
asekuracyjnà, przekraczajà 10 %
∏àcznych rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych w uj´ciu brutto, utwo-
rzonych na koniec roku obrotowego,
stosuje si´ nast´pujàce zasady:

1) margines wyp∏acalnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ stanowi sum´:

a) marginesu wyp∏acalnoÊci zak∏a-
du ubezpieczeƒ, obliczonego
zgodnie z przepisami dotyczà-
cymi gospodarki finansowej za-
k∏adów ubezpieczeƒ oraz

b) marginesu wyp∏acalnoÊci za-
k∏adu reasekuracji, obliczonego
zgodnie z przepisami dotyczà-
cymi gospodarki finansowej za-
k∏adów reasekuracji;

2) minimalna wysokoÊç kapita∏u
gwarancyjnego jest równa wi´k-
szej z dwóch kwot:

a) minimalnej wysokoÊci kapita∏u
gwarancyjnego dla zak∏adu
ubezpieczeƒ, obliczonej zgod-
nie z przepisami dotyczàcymi
gospodarki finansowej zak∏a-
dów ubezpieczeƒ oraz

b) minimalnej wysokoÊci kapita∏u
gwarancyjnego dla zak∏adu re-
asekuracji, obliczonej zgodnie
z przepisami dotyczàcymi
gospodarki finansowej zak∏a-
dów reasekuracji;

3) wysokoÊç Êrodków w∏asnych za-
k∏adu ubezpieczeƒ stanowiàcych
pokrycie marginesu wyp∏acalnoÊci
i wysokoÊç Êrodków w∏asnych za-
k∏adu ubezpieczeƒ stanowiàcych
pokrycie kapita∏u gwarancyjnego
jest ustalana zgodnie z przepisami
dotyczàcymi gospodarki finanso-
wej zak∏adów ubezpieczeƒ oraz
przepisami dotyczàcymi gospo-
darki finansowej zak∏adów rease-
kuracji;

4) zak∏ad ubezpieczeƒ lokuje aktywa
stanowiàce pokrycie rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych z tytu∏u
wykonywanej dzia∏alnoÊci rease-
kuracyjnej zgodnie z przepisami
dotyczàcymi gospodarki finanso-
wej zak∏adów reasekuracji; aktywa
zak∏adu stanowiàce pokrycie re-
zerw techniczno-ubezpieczenio-
wych zwiàzanych z wykonywanà
dzia∏alnoÊcià reasekuracyjnà mu-
szà zostaç wydzielone i byç zarzà-
dzane niezale˝nie od aktywów
zwiàzanych z wykonywanà przez
zak∏ad ubezpieczeƒ dzia∏alnoÊcià
ubezpieczeniowà bezpoÊrednià,
bez mo˝liwoÊci transferu tych ak-
tywów.
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2. Do zak∏adów ubezpieczeƒ wykonujà-
cych dzia∏alnoÊç, o której mowa
w dziale II za∏àcznika do ustawy, któ-
rych sk∏adka przypisana brutto z tytu-
∏u wykonywanej dzia∏alnoÊci rease-
kuracyjnej w ostatnim roku obroto-
wym przekracza 10 % ca∏kowitej
sk∏adki przypisanej brutto, lub sk∏ad-
ka przypisana brutto z tytu∏u wykony-
wanej dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej
w ostatnim roku obrotowym przekra-
cza kwot´ równowartoÊci w z∏otych
50 000 000 euro, lub rezerwy tech-
niczno-ubezpieczeniowe w uj´ciu
brutto, utworzone w zwiàzku z wyko-
nywanà dzia∏alnoÊcià reasekuracyj-
nà przekraczajà 10 % ∏àcznych re-
zerw techniczno-ubezpieczeniowych
w uj´ciu brutto, utworzonych na ko-
niec roku obrotowego, stosuje si´ za-
sady, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 4.

3. Do wyliczenia równowartoÊci w z∏o-
tych kwoty wyra˝onej w euro, o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2, przyjmuje si´
Êredni kurs walut obcych Narodowe-
go Banku Polskiego wed∏ug tabeli
kursów Êrednich nr 1 ka˝dego roku.

4. Je˝eli w dwóch kolejnych latach ob-
rotowych warunki wymienione
w ust. 1 i 2 nie sà spe∏nione, zak∏ad
ubezpieczeƒ od trzeciego kolejnego
roku obrotowego stosuje przepisy
dotyczàce gospodarki finansowej za-
k∏adów ubezpieczeƒ.

5. Zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e wystàpiç
do organu nadzoru o skrócenie ter-
minu, o którym mowa w ust. 4.”;

24) w art. 148 ust. 2—2c otrzymujà brzmienie:

„2. Z aktywów stanowiàcych Êrodki w∏asne zak∏a-
du ubezpieczeƒ podlegajàcego nadzorowi do-
datkowemu wy∏àcza si´ posiadane przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ akcje i inne aktywa finansujà-
ce kapita∏y w∏asne innych zak∏adów ubezpie-
czeƒ i zak∏adów reasekuracji nale˝àcych do tej
samej ubezpieczeniowej grupy kapita∏owej.

2a. Z aktywów stanowiàcych Êrodki w∏asne zak∏a-
du ubezpieczeƒ wchodzàcego w sk∏ad konglo-
meratu finansowego wy∏àcza si´ posiadane
przez zak∏ad ubezpieczeƒ akcje lub udzia∏y
finansujàce kapita∏y w∏asne innych zak∏adów
ubezpieczeƒ, zak∏adów reasekuracji, instytucji
kredytowych i instytucji finansowych, w rozu-
mieniu prawa bankowego, oraz firm inwesty-
cyjnych.

2b. Z aktywów stanowiàcych Êrodki w∏asne zak∏a-
du ubezpieczeƒ wy∏àcza si´ posiadane przez
zak∏ad ubezpieczeƒ w odniesieniu do innych
zak∏adów ubezpieczeƒ, zak∏adów reasekuracji,
instytucji kredytowych i instytucji finanso-
wych, w rozumieniu prawa bankowego, oraz
firm inwestycyjnych:

1) udzielone przez zak∏ad ubezpieczeƒ po˝yczki
podporzàdkowane spe∏niajàce warunki
okreÊlone w ust. 4 pkt 2;

2) skumulowane niezap∏acone dywidendy z ty-
tu∏u akcji uprzywilejowanych.

2c. Na wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ, je˝eli udzia∏y
lub akcje w innej instytucji kredytowej, firmie
inwestycyjnej, instytucji finansowej, zak∏adzie
reasekuracji lub zak∏adzie ubezpieczeƒ sà po-
siadane tymczasowo do celów pomocy finan-
sowej przeznaczonej na reorganizacj´ oraz
utrzymanie podmiotu, organ nadzoru mo˝e
wyraziç zgod´ na odstàpienie od stosowania
przepisów w sprawie odliczeƒ okreÊlonych
w ust. 2a lub 2b.”;

25) art. 148a otrzymuje brzmienie:

„Art. 148a. Ârodki w∏asne na pokrycie kapita∏u
gwarancyjnego stanowià aktywa,
o których mowa w art. 148, z wy∏àcze-
niem aktywów, o których mowa
w art. 148 ust. 4 pkt 3.”;

26) w art. 150 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ze Êrodków pochodzàcych z funduszu organi-
zacyjnego zak∏adu ubezpieczeƒ zgromadzo-
nych na wyodr´bnionym rachunku bankowym
mogà byç finansowane jedynie koszty zwiàza-
ne z utworzeniem administracji zak∏adu ubez-
pieczeƒ oraz z organizowaniem sieci jego
przedstawicielstw.”;

27) w art. 154:

a) w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) akcje, w tym dopuszczone do obrotu na ryn-
ku regulowanym, a tak˝e notowane na tym
rynku prawa poboru, prawa do akcji;”,

b) ust. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„8. Nie stanowià aktywów na pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych krajowego
zak∏adu ubezpieczeƒ, podlegajàcego nadzo-
rowi dodatkowemu, aktywa finansujàce ka-
pita∏y w∏asne innych zak∏adów ubezpieczeƒ
lub zak∏adów reasekuracji nale˝àcych do tej
samej ubezpieczeniowej grupy kapita∏owej.

9. Na wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ organ nad-
zoru mo˝e udzieliç, w drodze decyzji, zezwo-
lenia na uznawanie za aktywa stanowiàce
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych aktywów innych ni˝ okreÊlone
w ust. 6. Organ nadzoru w decyzji udzielajà-
cej zezwolenia okreÊla warunki dopuszczal-
noÊci uznania za aktywa stanowiàce pokry-
cie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
wskazanych w zezwoleniu aktywów.”;

28) w art. 155:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ∏àcznie 25 % wartoÊci rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych w nale˝noÊciach od ce-
dentów, reasekuratorów, ubezpieczajàcych
lub poÊredników ubezpieczeniowych oraz
udziale reasekuratorów w rezerwach tech-
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niczno-ubezpieczeniowych, przy czym war-
toÊç tych nale˝noÊci oraz udzia∏u reasekura-
torów w rezerwach techniczno-ubezpiecze-
niowych niezabezpieczonych hipotecznie
albo przez instytucje finansowe nie przekro-
czy 5 % ∏àcznej wartoÊci rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych; nie sà wymagane za-
bezpieczenia od reasekuratorów, którzy wy-
konujà dzia∏alnoÊç w ramach uzyskanego
na podstawie ustawy zezwolenia organu
nadzoru lub w ramach swobody Êwiadcze-
nia us∏ug albo uzyskali pozytywnà opini´ or-
ganu nadzoru;”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
o których mowa w art. 155 ust. 1, nie wlicza
si´ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla ubezpieczeƒ na ˝ycie, o których mowa
w dziale I w grupie 3 za∏àcznika do ustawy,
je˝eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczajà-
cy.”;

29) po art. 157 wyrazy „Rozdzia∏ 9” zast´puje si´ wy-
razami „Rozdzia∏ 8”;

30) w art. 159 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sporzàdzanie rocznego raportu o stanie portfe-
la ubezpieczeƒ i reasekuracji;”;

31) po art. 166 wyrazy „Rozdzia∏ 10” zast´puje si´ wy-
razami „Rozdzia∏ 9”;

32) w art. 167 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, do-
∏àcza si´ raport o stanie portfela ubezpieczeƒ
i reasekuracji, o którym mowa w art. 159 ust. 1
pkt 4.”;

33) art. 170 otrzymuje brzmienie:

„Art. 170. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdaƒ finansowych
dokonuje si´ przed up∏ywem roku ob-
rotowego, jednak˝e ten sam podmiot
nie mo˝e byç wybrany na okres d∏u˝-
szy ni˝ 5 lat.

2. O wyborze podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdaƒ finansowych
zak∏ad ubezpieczeƒ zawiadamia or-
gan nadzoru nie póêniej ni˝ w termi-
nie 7 dni od dnia wyboru.”;

34) w art. 171 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany zawiado-
miç organ nadzoru o zmianie podmiotu bada-
jàcego sprawozdanie finansowe zak∏adu ubez-
pieczeƒ, w terminie 7 dni od dnia zmiany tego
podmiotu.”;

35) w art. 173 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) reasekuracji biernej oraz dzia∏alnoÊci reaseku-
racyjnej;”;

36) po art. 175 oznaczenie i tytu∏ rozdzia∏u 11 otrzymu-
jà brzmienie:

„Rozdzia∏ 10

¸àczenie si´ zak∏adów ubezpieczeƒ, przeniesienie
umów ubezpieczenia, przeniesienie umów

reasekuracji”;

37) art. 178 otrzymuje brzmienie:

„Art. 178. Na zak∏ad ubezpieczeƒ przejmujàcy lub
na zak∏ad ubezpieczeƒ nowo zawiàzany
przechodzà, z dniem po∏àczenia:

1) portfel ubezpieczeƒ zak∏adu przejmo-
wanego lub ∏àczàcych si´ zak∏adów;

2) portfel reasekuracji zak∏adu przejmo-
wanego lub ∏àczàcych si´ zak∏a-
dów.”;

38) w art. 179 w ust. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dowód posiadania aktywów stanowiàcych
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych zak∏adu ubezpieczeƒ przejmujàcego
lub nowo zawiàzanego;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dowód posiadania Êrodków w∏asnych na
pokrycie marginesu wyp∏acalnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ przejmujàcego lub nowo za-
wiàzanego.”;

39) w art. 180 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ nadzoru, w terminie 21 dni od dnia po-
wiadomienia o planie po∏àczenia zak∏adów
ubezpieczeƒ, mo˝e, w drodze decyzji, z∏o˝yç
sprzeciw wobec planowanego po∏àczenia za-
k∏adów ubezpieczeƒ, je˝eli z przed∏o˝onych do-
kumentów wynika, ˝e po po∏àczeniu nowo po-
wsta∏y zak∏ad ubezpieczeƒ nie b´dzie dyspo-
nowaç Êrodkami w∏asnymi w wysokoÊci wy-
maganego marginesu wyp∏acalnoÊci lub za-
k∏ad ubezpieczeƒ nie b´dzie posiada∏ aktywów
na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych, oraz

1) interesy ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia nie zosta∏y nale˝ycie zabez-
pieczone lub

2) interesy ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia podlegajàcych reasekuracji
nie zosta∏y nale˝ycie zabezpieczone.”;

40) po art. 186 dodaje si´ art. 186a—186e w brzmie-
niu:

„Art. 186a. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e zawrzeç
z innym zak∏adem ubezpieczeƒ lub
zak∏adem reasekuracji umow´
o przeniesienie ca∏oÊci lub cz´Êci
umów reasekuracji, zwanà dalej
„przeniesieniem portfela reasekura-
cji”.
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2. Umowa, o której mowa w ust. 1,
wymaga zatwierdzenia przez organ
nadzoru.

Art. 186b. 1. Przeniesienie portfela reasekuracji
mo˝e nastàpiç pod warunkiem, ˝e
zak∏ad ubezpieczeƒ lub zak∏ad re-
asekuracji przejmujàcy portfel re-
asekuracji i zak∏ad ubezpieczeƒ prze-
kazujàcy portfel reasekuracji, po wy-
konaniu umowy b´dà posiadaç
Êrodki w∏asne w wysokoÊci co naj-
mniej marginesu wyp∏acalnoÊci
oraz b´dà posiadaç aktywa na po-
krycie rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych.

2. Organ nadzoru mo˝e zwolniç zak∏ad
ubezpieczeƒ przekazujàcy lub zak∏ad
ubezpieczeƒ przejmujàcy, lub zak∏ad
reasekuracji przejmujàcy portfel re-
asekuracji od warunku, o którym
mowa w ust. 1, je˝eli umowa ma na
celu ochron´ interesów ubezpiecza-
jàcych, ubezpieczonych, uposa˝o-
nych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia podlegajàcych rease-
kuracji, w sytuacji zagro˝enia wy-
p∏acalnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ
przekazujàcego portfel reasekuracji.

Art. 186c. 1. Wniosek o zatwierdzenie przeniesie-
nia portfela reasekuracji sk∏adajà
wspólnie zainteresowane zak∏ady
ubezpieczeƒ albo zak∏ad ubezpie-
czeƒ i zak∏ad reasekuracji.

2. Wniosek o zatwierdzenie przeniesie-
nia portfela reasekuracji zawiera:

1) nazwy i siedziby zak∏adu ubezpie-
czeƒ przekazujàcego i zak∏adu
ubezpieczeƒ lub zak∏adu reaseku-
racji przejmujàcego portfel rease-
kuracji;

2) wykaz przenoszonych umów re-
asekuracji;

3) wykaz rezerw techniczno-ubez-
pieczeniowych ustalonych dla
przenoszonych umów reasekura-
cji;

4) wykaz aktywów przenoszonych
wraz z umowami reasekuracji.

3. Do wniosku o zatwierdzenie prze-
niesienia portfela reasekuracji nale-
˝y do∏àczyç:

1) umow´ o przeniesienie portfela
reasekuracji;

2) dowód posiadania Êrodków w∏as-
nych w wysokoÊci marginesu wy-
p∏acalnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ
przekazujàcego i zak∏adu ubez-
pieczeƒ lub zak∏adu reasekuracji
przejmujàcego portfel reasekura-
cji, lub wniosek o zwolnienie od
warunku okreÊlonego w art. 186b
ust. 1;

3) dowód posiadania aktywów sta-
nowiàcych pokrycie rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych przez
zak∏ad ubezpieczeƒ przekazujàcy
oraz zak∏ad ubezpieczeƒ lub za-
k∏ad reasekuracji przejmujàcy
portfel reasekuracji, lub wniosek
o zwolnienie od warunku okreÊlo-
nego w art. 186b ust. 1.

Art. 186d. Organ nadzoru zatwierdza, w drodze
decyzji, przeniesienie portfela rease-
kuracji, je˝eli sà spe∏nione nast´pujà-
ce warunki:

1) zosta∏ z∏o˝ony wniosek spe∏niajàcy
warunki okreÊlone w art. 186c;

2) zak∏ad ubezpieczeƒ przekazujàcy
oraz zak∏ad ubezpieczeƒ lub zak∏ad
reasekuracji przejmujàcy portfel re-
asekuracji spe∏niajà warunki okreÊ-
lone w art. 186b;

3) interesy ubezpieczajàcych, ubezpie-
czonych, uposa˝onych lub upraw-
nionych z umów ubezpieczenia pod-
legajàcych reasekuracji sà nale˝ycie
zabezpieczone.

Art. 186e. 1. Wraz z przeniesieniem portfela re-
asekuracji nast´puje przeniesienie
aktywów zak∏adu ubezpieczeƒ prze-
kazujàcego do zak∏adu ubezpieczeƒ
przejmujàcego lub zak∏adu reaseku-
racji przejmujàcego, w wysokoÊci
rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych, ustalonej dla przenoszonego
portfela reasekuracji.

2. W przypadku uzasadnionym ochro-
nà interesów ubezpieczajàcych,
ubezpieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpiecze-
nia podlegajàcych reasekuracji or-
gan nadzoru mo˝e, na wniosek zain-
teresowanego zak∏adu ubezpieczeƒ,
okreÊliç wartoÊç aktywów przeno-
szonych wraz z portfelem reasekura-
cji lub wyraziç zgod´ na przeniesie-
nie portfela reasekuracji bez przeka-
zania Êrodków finansowych.”;

41) po art. 186 wyrazy „Rozdzia∏ 12” zast´puje si´ wy-
razami „Rozdzia∏ 11”;

42) w art. 189:

a) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wygasajà mandaty cz∏onków zarzàdu zak∏a-
du ubezpieczeƒ;”,

b) uchyla si´ ust. 15;

43) w art. 191 dodaje si´ pkt 4—7 w brzmieniu:

„4) zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e zawieraç umów
reasekuracji czynnej i umów retrocesji czyn-
nej;

5) umowy reasekuracji czynnej i umowy retroce-
sji czynnej ju˝ zawarte nie mogà byç przed∏u-
˝ane i nie przed∏u˝ajà si´;
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6) zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e przyjmowaç no-
wych cesji w ramach zawartych umów rease-
kuracji czynnej i umów retrocesji czynnej;

7) zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e zwi´kszaç odpo-
wiedzialnoÊci w ramach zawartych umów re-
asekuracji czynnej i umów retrocesji czynnej.”;

44) art. 199 otrzymuje brzmienie:

„Art. 199. 1. W przypadku likwidacji zak∏adu ubez-
pieczeƒ aktywa stanowiàce pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych tworzà osobnà mas´ przezna-
czonà na zaspokojenie roszczeƒ z ty-
tu∏u:

1) umów ubezpieczenia;

2) umów reasekuracji.

2. Inne zobowiàzania zak∏adu ubezpie-
czeƒ mogà byç pokryte z aktywów
stanowiàcych pokrycie rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych wy∏àcznie
po zaspokojeniu wszystkich roszczeƒ
z tytu∏u umów, o których mowa
w ust. 1.”;

45) po art. 201 wyrazy „Rozdzia∏ 13” zast´puje si´ wy-
razami „Rozdzia∏ 12”;

46) po art. 214a wyrazy „Rozdzia∏ 14” zast´puje si´
wyrazami „Rozdzia∏ 13”;

47) w art. 216 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Izba reprezentuje równie˝ zak∏ady reasekura-
cji, o których mowa w art. 217a.”;

48) po art. 217 dodaje si´ art. 217a w brzmieniu:

„217a. Cz∏onkami Izby, na zasadzie dobrowolno-
Êci, mogà byç zak∏ady reasekuracji.”;

49) po art. 223:

a) dodaje si´ dzia∏ III w brzmieniu:

„Dzia∏ III
Dzia∏alnoÊç reasekuracyjna wykonywana

przez zak∏ady reasekuracji

Rozdzia∏ 1

Zasady wykonywania dzia∏alnoÊci
reasekuracyjnej

Art. 223a. Do zak∏adów reasekuracji stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1,
art. 7, art. 11, art. 27 ust. 1—2
i ust. 3b—10, art. 28 oraz art. 30, z tym
˝e u˝yte w art. 27 ust. 1 okreÊlenie
„towarzystwo ubezpieczeƒ wzajem-
nych” oznacza „towarzystwo rease-
kuracji wzajemnej”.

Art. 223b. 1. Zak∏ad reasekuracji mo˝e wykony-
waç dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà
wy∏àcznie w formie spó∏ki akcyjnej
albo towarzystwa reasekuracji
wzajemnej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Zak∏ad reasekuracji mo˝e wykony-
waç dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà
równie˝ w formie spó∏ki europej-
skiej okreÊlonej w rozporzàdzeniu
Rady nr 2157/2001/WE z dnia 8 paê-
dziernika 2001 r. w sprawie statutu
spó∏ki europejskiej (SE) (Dz. Urz.
WE L 294 z 10.11.2001).

Art. 223c. 1. Zak∏ad reasekuracji wykonujàcy
dzia∏alnoÊç w formie spó∏ki akcyj-
nej ma obowiàzek i wy∏àczne pra-
wo u˝ywania w nazwie lub firmie
wyrazów „towarzystwo reasekura-
cji”, „towarzystwo reasekuracyj-
ne” lub „zak∏ad reasekuracji”. Do-
puszczalne jest u˝ywanie w obro-
cie odpowiednio skrótów „TR” lub
„ZR”.

2. Zak∏ad reasekuracji wykonujàcy
dzia∏alnoÊç w formie towarzystwa
reasekuracji wzajemnej ma obo-
wiàzek i wy∏àczne prawo u˝ywania
w nazwie wyrazów „towarzystwo
reasekuracji wzajemnej”. Dopusz-
czalne jest u˝ywanie w obrocie
skrótu „TRW”.

Art. 223d. 1. Sk∏adk´ reasekuracyjnà ustala si´
w wysokoÊci, która powinna co
najmniej zapewniç wykonanie
wszystkich zobowiàzaƒ z tytu∏u za-
wartych umów reasekuracji i po-
krycie kosztów wykonywania dzia-
∏alnoÊci reasekuracyjnej przez za-
k∏ad reasekuracji.

2. Zak∏ad reasekuracji jest zobowiàza-
ny gromadziç odpowiednie dane
statystyczne w celu ustalania na ich
podstawie sk∏adek reasekuracyj-
nych i rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych.

Art. 223e. Cz∏onkiem organu zarzàdzajàcego za-
k∏adu reasekuracji nie mo˝e byç oso-
ba b´dàca jednoczeÊnie cz∏onkiem
organu zarzàdzajàcego:

1) narodowego funduszu inwestycyj-
nego lub firmy zarzàdzajàcej ma-
jàtkiem narodowego funduszu in-
westycyjnego;

2) towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych;

3) podmiotu prowadzàcego dzia∏al-
noÊç maklerskà w rozumieniu usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi lub
innà dzia∏alnoÊç w zakresie obrotu
maklerskimi instrumentami finan-
sowymi w rozumieniu tej ustawy;

4) powszechnego towarzystwa eme-
rytalnego;

5) banku;

6) zak∏adu ubezpieczeƒ.
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Rozdzia∏ 2

Zak∏ad reasekuracji wykonujàcy dzia∏alnoÊç
w formie spó∏ki akcyjnej

Art. 223f. Do zak∏adów reasekuracji stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 31, art. 32
ust. 1, art. 33 ust. 2—4, art. 34, art. 35
ust. 1—2b i ust. 5—10, art. 37 ust. 2 i 3
oraz art. 37c.

Art. 223g. Zmiany w statucie wymagajà, przed
zarejestrowaniem, zatwierdzenia przez
organ nadzoru w zakresie:

1) zmiany siedziby lub firmy;

2) podwy˝szenia lub obni˝enia kapi-
ta∏u zak∏adowego;

3) zmiany zakresu dzia∏alnoÊci, o któ-
rym mowa w art. 223y;

4) zmiany dotyczàcej uprzywilejowa-
nia akcji lub uprawnieƒ przyzna-
nych akcjonariuszom osobiÊcie;

5) tworzenia w ci´˝ar kosztów fundu-
szy rezerw techniczno-ubezpiecze-
niowych i innych rezerw;

6) zmiany zasad reprezentacji spó∏ki;

7) zmian w gospodarowaniu majàt-
kiem i aktywami zak∏adu reaseku-
racji, w tym w zakresie okreÊlenia
kompetencji organów zak∏adu re-
asekuracji;

8) zmian w funduszu organizacyj-
nym.

Art. 223h. Kapita∏ zak∏adowy krajowego zak∏adu
reasekuracji nie mo˝e byç ni˝szy ni˝
wysokoÊç minimalnego kapita∏u
gwarancyjnego wymaganego dla ro-
dzajów reasekuracji, w zakresie dzia-
∏alnoÊci krajowego zak∏adu reaseku-
racji, o którym mowa w art. 223y.

Art. 223i. 1. Organ nadzoru mo˝e, w drodze de-
cyzji, w terminie 3 miesi´cy od
dnia z∏o˝enia zawiadomienia,
o którym mowa w art. 35 ust. 1 lub
2, zg∏osiç sprzeciw co do nabycia
albo obj´cia akcji lub praw z akcji,
albo co do podj´cia innych dzia∏aƒ
powodujàcych, ˝e krajowy zak∏ad
reasekuracji stanie si´ podmiotem
zale˝nym podmiotu sk∏adajàcego
zawiadomienie. W przypadku gdy
organ nadzoru nie zg∏asza sprzeci-
wu, mo˝e, w drodze decyzji, ustaliç
maksymalny termin nabycia albo
obj´cia akcji lub praw z akcji, albo
podj´cia innych dzia∏aƒ powodujà-
cych, ˝e krajowy zak∏ad reasekura-
cji stanie si´ podmiotem zale˝nym
podmiotu sk∏adajàcego zawiado-
mienie.

2. Podmiot sk∏adajàcy zawiadomie-
nie, o którym mowa w art. 35 ust. 1
lub 2, jest zobowiàzany przedsta-
wiç wraz z zawiadomieniem dowo-

dy, w tym przekazaç dokumenty
wskazujàce, ˝e nie zachodzà prze-
s∏anki do zg∏oszenia przez organ
nadzoru sprzeciwu zgodnie z ust. 3.
Termin 3 miesi´cy, o którym mowa
w ust. 1, biegnie od dnia z∏o˝enia
zawiadomienia wraz z przedstawie-
niem dowodów, w tym przekaza-
niem dokumentów, zgodnie ze zda-
niem poprzedzajàcym, i innych in-
formacji wymaganych przepisami
ustawy, a w przypadku gdy przepi-
sy wymagajà wystàpienia przez or-
gan nadzoru o informacje do w∏a-
Êciwego organu nadzoru paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
— od dnia przekazania informacji
przez w∏aÊciwy organ nadzoru paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej.

3. Organ nadzoru mo˝e zg∏osiç sprze-
ciw, o którym mowa w ust. 1, je˝eli
nabywajàcy albo obejmujàcy akcje,
albo podejmujàcy inne dzia∏ania,
na skutek których krajowy zak∏ad
reasekuracji stanie si´ podmiotem
zale˝nym tego podmiotu, nie wyka-
˝e, ˝e:

1) daje r´kojmi´ prowadzenia
spraw krajowego zak∏adu rease-
kuracji w sposób nale˝yty;

2) w okresie od dnia zawiadomienia
organu nadzoru o zamiarze,
o którym mowa w art. 35 ust. 1
lub 2, do dnia nabycia w∏àcznie,
Êrodki przeznaczone na nabycie
albo obj´cie akcji lub praw z akcji
krajowego zak∏adu reasekuracji
lub na podj´cie innych dzia∏aƒ
powodujàcych, ˝e krajowy zak∏ad
reasekuracji stanie si´ podmio-
tem zale˝nym, nie pochodzà
z kredytu lub po˝yczki albo nie sà
w inny sposób obcià˝one;

3) wp∏aty na akcje lub na podj´cie
innych dzia∏aƒ powodujàcych, ˝e
krajowy zak∏ad reasekuracji sta-
nie si´ podmiotem zale˝nym, nie
pochodzà z nielegalnych lub nie-
ujawnionych êróde∏.

Art. 223j. 1. Podmiot, który zamierza zbyç bez-
poÊrednio lub poÊrednio akcje lub
prawa z akcji krajowego zak∏adu re-
asekuracji, ma obowiàzek ka˝dora-
zowo powiadomiç o zamiarze zby-
cia organ nadzoru, je˝eli w wyniku
zbycia:

1) jego udzia∏ w liczbie g∏osów na
walnym zgromadzeniu lub w ka-
pitale zak∏adowym spad∏by od-
powiednio poni˝ej 10 %, 20 %,
33 %, 50 %;

2) zak∏ad reasekuracji przesta∏by
byç jego jednostkà zale˝nà.
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2. Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub
praw z akcji krajowego zak∏adu re-
asekuracji przez podmiot zale˝ny
uwa˝a si´ za zamiar ich zbycia lub
zbycie przez podmiot dominujàcy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, gdy
podmiotem dominujàcym jest
Skarb Paƒstwa.

4. Przepisy ust. 1—3 nie naruszajà
przepisów ustawy o ofercie publicz-
nej oraz przepisów ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów.

5. Podmiot zbywajàcy akcje lub prawa
z akcji krajowego zak∏adu reaseku-
racji, w trybie ust. 1—3, jest obo-
wiàzany poinformowaç o zbyciu
krajowy zak∏ad reasekuracji, które-
go zbycie dotyczy.

Art. 223k. Zak∏ad reasekuracji ma obowiàzek po
uzyskaniu informacji zawiadomiç or-
gan nadzoru o ka˝dym:

1) nabyciu albo obj´ciu akcji lub praw
z akcji przez akcjonariusza, je˝eli
powoduje to powstanie sytuacji,
o której mowa w art. 35 ust. 1 i 2;

2) zbyciu akcji lub praw z akcji przez
akcjonariusza, je˝eli powoduje to
powstanie sytuacji, o której mowa
w art. 223j ust. 1.

Art. 223l. 1. Organ nadzoru mo˝e, w drodze de-
cyzji, zawiesiç wykonywanie prawa
g∏osu z akcji, w przypadku gdy
wp∏yw wywierany przez akcjonariu-
sza zak∏adu reasekuracji mo˝e za-
groziç lub zagra˝a interesom zak∏a-
du reasekuracji, cedentów, ubezpie-
czajàcych, ubezpieczonych, uposa-
˝onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia podlegajàcych re-
asekuracji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1,
jest natychmiast wykonalna.

3. Uchwa∏a walnego zgromadzenia
jest niewa˝na, je˝eli przy jej podej-
mowaniu wykonano prawo g∏osu
z akcji, w stosunku do których or-
gan nadzoru wyda∏ decyzj´, o której
mowa w ust. 1, chyba ˝e uchwa∏a
spe∏nia wymogi co do wi´kszoÊci
g∏osów oraz liczby g∏osów odda-
nych bez uwzgl´dnienia g∏osów
niewa˝nych.

4. Na wniosek akcjonariusza organ
nadzoru uchyla decyzj´ wydanà na
podstawie ust. 1, je˝eli usta∏y oko-
licznoÊci uzasadniajàce wydanie tej
decyzji.

Art. 223m. 1. W przypadku naruszeƒ prawa lub
innych nieprawid∏owoÊci zagra˝a-
jàcych wyp∏acalnoÊci zak∏adu re-
asekuracji wchodzàcego w sk∏ad
ubezpieczeniowej grupy kapita∏o-
wej, w tym na wniosek organu

nadzoru paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, w którym sie-
dzib´ ma zak∏ad reasekuracji, or-
gan nadzoru mo˝e podjàç w sto-
sunku do dominujàcego podmio-
tu ubezpieczeniowego z siedzibà
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej Êrodki okreÊlone w art. 209
lub art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, przy
czym górna granica wysokoÊci ka-
ry pieni´˝nej nak∏adanej na domi-
nujàcy podmiot ubezpieczeniowy
nie mo˝e przekroczyç 10 000 000 z∏.

2. W przypadkach, o których mowa
w ust. 1, organ nadzoru mo˝e,
w drodze decyzji, zakazaç wykony-
wania praw g∏osu z akcji lub udzia-
∏ów posiadanych w zak∏adzie re-
asekuracji przez dominujàcy pod-
miot ubezpieczeniowy.

Rozdzia∏ 3

Towarzystwo reasekuracji wzajemnej

Art. 223n. Do towarzystw reasekuracji wzajem-
nej stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy art. 39, art. 40 ust. 1 i 2, art. 42,
art. 45 ust. 1, 2 i 4, art. 46 ust. 2 oraz
art. 48—91.

Art. 223o. Zak∏ad reasekuracji, który przyjmuje
ryzyko cedowane przez swoich cz∏on-
ków na zasadzie wzajemnoÊci, jest
towarzystwem reasekuracji wzajem-
nej.

Art. 223p. Zmiany w statucie towarzystwa re-
asekuracji wzajemnej wymagajà
przed zarejestrowaniem zatwierdze-
nia przez organ nadzoru w zakresie:

1) zmiany siedziby lub nazwy;

2) obni˝enia kapita∏u zak∏adowego;

3) zmiany zakresu dzia∏alnoÊci, o któ-
rym mowa w art. 223y;

4) tworzenia w ci´˝ar kosztów fundu-
szy rezerw techniczno-ubezpiecze-
niowych i innych rezerw;

5) zmiany zasad reprezentacji towa-
rzystwa;

6) zmian w gospodarowaniu majàt-
kiem i aktywami towarzystwa,
w tym w zakresie okreÊlenia kom-
petencji organów towarzystwa
oraz sp∏at z tytu∏u zobowiàzaƒ wo-
bec cz∏onków towarzystwa;

7) zmian w funduszu organizacyjnym.

Art. 223q. Statut towarzystwa reasekuracji wza-
jemnej okreÊla w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ towarzystwa;

2) liczb´ cz∏onków zarzàdu i rady nad-
zorczej;
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3) zakres dzia∏alnoÊci reasekuracyj-
nej, o którym mowa w art. 223y;

4) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego;

5) zasady wykorzystania nadwy˝ki bi-
lansowej oraz sposób pokrycia
strat;

6) zasady umarzania udzia∏ów;

7) zasady uzyskania i utraty cz∏onko-
stwa oraz rodzaje cz∏onkostwa;

8) sposób rozwiàzania towarzystwa;

9) zasady dokonywania og∏oszeƒ to-
warzystwa, w tym oznaczenie pi-
sma do og∏oszeƒ.

Art. 223r. Je˝eli statut towarzystwa reasekuracji
wzajemnej nie stanowi inaczej, uzy-
skanie cz∏onkostwa musi byç zwiàza-
ne z zawarciem umowy reasekuracji,
a jego utrata — z wygaÊni´ciem sto-
sunku reasekuracji.

Art. 223s. Kapita∏ zak∏adowy towarzystwa re-
asekuracji wzajemnej nie mo˝e byç
ni˝szy ni˝ wysokoÊç minimalnego ka-
pita∏u gwarancyjnego wymaganego
dla rodzajów reasekuracji, w zakresie
dzia∏alnoÊci krajowego zak∏adu rease-
kuracji, o którym mowa w art. 223y.

Art. 223t. Do nabywania i zbywania udzia∏ów
towarzystwa reasekuracji wzajemnej
stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 35 ust. 1—2b i ust. 5—10 oraz
art. 223i—223k.

Rozdzia∏ 4

Warunki wykonywania dzia∏alnoÊci
reasekuracyjnej przez krajowe zak∏ady

reasekuracji

Art. 223u. Do zak∏adów reasekuracji stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 92 ust. 3
pkt 1, 3—20 i 23 oraz ust. 4—5,
art. 93a, art. 98 ust. 1, art. 100 ust. 1,
art. 101 ust. 5—8, art. 102 pkt 4—7,
z tym ˝e u˝yte w art. 98 ust. 1 pkt 4
okreÊlenie „interesy ubezpieczajà-
cych, ubezpieczonych, uposa˝onych
lub uprawnionych z umów ubezpie-
czenia” oznacza „interesy ubezpiecza-
jàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych
lub uprawnionych z umów ubezpie-
czenia podlegajàcych reasekuracji”.

Art. 223w. 1. Zezwolenie na wykonywanie dzia-
∏alnoÊci reasekuracyjnej dla krajo-
wego zak∏adu reasekuracji wydaje,
w drodze decyzji, po rozpatrzeniu
wniosku za∏o˝ycieli zak∏adu rease-
kuracji, organ nadzoru.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,
zawiera:

1) okreÊlenie nazwy lub firmy, sie-
dziby i adresu oraz zakresu
dzia∏alnoÊci krajowego zak∏adu
reasekuracji, o którym mowa
w art. 223y;

2) okreÊlenie wysokoÊci kapita∏u
zak∏adowego;

3) wskazanie za∏o˝ycieli krajowe-
go zak∏adu reasekuracji;

4) wskazanie formy prawnej, w ja-
kiej ma byç wykonywana dzia-
∏alnoÊç;

5) okreÊlenie wysokoÊci funduszu
organizacyjnego przeznaczone-
go na utworzenie administracji
krajowego zak∏adu reasekuracji;

6) wskazanie imion i nazwisk osób
przewidzianych na cz∏onków za-
rzàdu i rady nadzorczej;

7) wskazanie imienia i nazwiska
aktuariusza oraz osoby, której
powierzono prowadzenie ksiàg
rachunkowych.

Art. 223x. 1. Plan dzia∏alnoÊci, o którym mowa
w art. 92 ust. 3 pkt 9, okreÊla dane
i warunki, jakie ze wzgl´du na ro-
dzaj i rozmiar prowadzonej rease-
kuracji sà niezb´dne do zapewnie-
nia zdolnoÊci krajowego zak∏adu
reasekuracji do wykonywania zo-
bowiàzaƒ. Plan dzia∏alnoÊci zawie-
ra w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie rodzajów ryzyka, któ-
re krajowy zak∏ad reasekuracji
zamierza przyjmowaç;

2) okreÊlenie rodzajów umów re-
asekuracji, które zak∏ad rease-
kuracji zamierza zawieraç z ce-
dentami;

3) program retrocesji okreÊlajàcy
form´ i zakres retrocesji oraz re-
trocesjonariuszy;

4) okreÊlenie êróde∏ finansowania
Êrodków w wysokoÊci minimal-
nego kapita∏u gwarancyjnego
i marginesu wyp∏acalnoÊci;

5) oszacowanie kosztów utworze-
nia administracji krajowego za-
k∏adu reasekuracji i organizacji
dzia∏alnoÊci z okreÊleniem êró-
de∏ finansowania tych kosztów;

6) okreÊlenie organizacji dzia∏al-
noÊci reasekuracyjnej, w tym:
a) struktury organizacyjnej kra-

jowego zak∏adu reasekuracji,
b) zasad akceptacji ryzyka,
c) sposobu ustalania rezerw

techniczno-ubezpieczenio-
wych,

d) przyj´tych zasad rachunko-
woÊci, w szczególnoÊci zasad
rozliczania kosztów,

e) systemu zarzàdzania aktywa-
mi,

f) systemu kontroli wewn´trz-
nej.
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2. Do planu dzia∏alnoÊci, o którym
mowa w art. 92 ust. 3 pkt 9, do∏à-
cza si´ rachunek symulacyjny
pierwszych 3 lat obrotowych dzia-
∏alnoÊci, obejmujàcy:

1) oszacowanie kosztów dzia∏alno-
Êci reasekuracyjnej, w tym
kosztów administracyjnych
oraz prowizji;

2) oszacowanie sk∏adki i Êwiad-
czeƒ;

3) oszacowanie i wskazanie êróde∏
finansowania Êrodków nie-
zb´dnych do pokrycia rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
i Êrodków w∏asnych w wysoko-
Êci marginesu wyp∏acalnoÊci;

4) projekt:

a) bilansu,

b) ogólnego rachunku zysków
i strat,

c) zbiorczego technicznego ra-
chunku ubezpieczeƒ; w przy-
padku, gdy krajowy zak∏ad
reasekuracji sk∏ada wniosek
o wydanie zezwolenia na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci re-
asekuracyjnej w zakresie,
o którym mowa w art. 223y
pkt 3, zbiorczy techniczny ra-
chunek ubezpieczeƒ sporzà-
dza si´ oddzielnie dla ka˝de-
go rodzaju reasekuracji,

d) wyliczenia Êrodków w∏as-
nych oraz marginesu wyp∏a-
calnoÊci i kapita∏u gwaran-
cyjnego;

5) uzasadnienie oszacowanych
wartoÊci, o których mowa
w pkt 1—3.

Art. 223y. Zezwolenie na wykonywanie dzia∏al-
noÊci reasekuracyjnej jest wydawa-
ne, zgodnie z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na wykonywanie dzia∏al-
noÊci reasekuracyjnej, w zakresie re-
asekuracji:

1) ubezpieczeƒ na ˝ycie, o których
mowa w dziale I za∏àcznika do
ustawy;

2) pozosta∏ych ubezpieczeƒ osobo-
wych oraz ubezpieczeƒ majàtko-
wych, o których mowa w dziale II
za∏àcznika do ustawy;

3) ubezpieczeƒ, o których mowa
w pkt 1 i 2.

Art. 223z. W zezwoleniu, o którym mowa
w art. 223w ust. 1, okreÊla si´:

1) nazw´ lub firm´, siedzib´ i adres,
zakres dzia∏alnoÊci krajowego za-
k∏adu reasekuracji, o którym mowa
w art. 223y;

2) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego;

3) za∏o˝ycieli krajowego zak∏adu re-
asekuracji;

4) form´ organizacyjnà dzia∏alnoÊci
krajowego zak∏adu reasekuracji;

5) imiona i nazwiska osób przewi-
dzianych na cz∏onków pierwszego
zarzàdu.

Art. 223za. 1. Zmiana zakresu dzia∏alnoÊci krajo-
wego zak∏adu reasekuracji, o któ-
rym mowa w art. 223y, wymaga
zezwolenia organu nadzoru.

2. Zezwolenie jest wydawane na
wniosek krajowego zak∏adu re-
asekuracji.

3. Wniosek, o którym mowa
w ust. 2, zawiera informacje,
o których mowa w art. 223w ust. 2
pkt 1.

4. Do wniosku, o którym mowa
w ust. 2, do∏àcza si´ plan dzia∏al-
noÊci, o którym mowa w art. 92
ust. 3 pkt 9, oraz odpowiednio in-
ne dokumenty, o których mowa
w art. 92 ust. 3.

Art. 223zb. Zezwolenie na wykonywanie dzia∏al-
noÊci reasekuracyjnej nie mo˝e byç
wydane, je˝eli:

1) bliskie powiàzania mi´dzy zak∏a-
dem reasekuracji i innà osobà
fizycznà lub prawnà lub

2) przepisy obowiàzujàce w paƒ-
stwie trzecim, a tak˝e trudnoÊci
w stosowaniu tych przepisów ma-
jàce zastosowanie do osoby
fizycznej lub prawnej, z którà za-
k∏ad reasekuracji posiada bliskie
powiàzania

— stanowi∏yby dla organu nadzoru
przeszkod´ w sprawowaniu nadzo-
ru, o którym mowa w rozdziale 11.

Art. 223zc. W przypadkach, o których mowa
w art. 35, przepisy art. 98 ust. 1 pkt 3,
5 i 6 oraz art. 223zb stosuje si´ odpo-
wiednio do akcjonariuszy albo
udzia∏owców zak∏adu reasekuracji
przy wtórnym nabyciu akcji albo
udzia∏ów.

Art. 223zd. 1. Za dzieƒ rozpocz´cia wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej
uwa˝a si´ dzieƒ zawarcia pierw-
szej umowy reasekuracji.

2. Krajowy zak∏ad reasekuracji jest
obowiàzany zawiadomiç organ
nadzoru o zaprzestaniu wykony-
wania dzia∏alnoÊci reasekuracyj-
nej lub zawierania umów reaseku-
racji w danym rodzaju reasekura-
cji w terminie 7 dni.



Dziennik Ustaw Nr 42 — 4037 — Poz. 341

Art. 223ze. 1. Organ nadzoru mo˝e cofnàç kra-
jowemu zak∏adowi reasekuracji,
w drodze decyzji, zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci rease-
kuracyjnej, je˝eli:

1) przesta∏ spe∏niaç warunki wy-
magane do uzyskania zezwole-
nia lub

2) wykonuje dzia∏alnoÊç z naru-
szeniem prawa, statutu, planu
dzia∏alnoÊci lub nie zapewnia
zdolnoÊci do wykonywania zo-
bowiàzaƒ, lub

3) nie zrealizuje w terminie planu
przywrócenia prawid∏owych
stosunków finansowych albo
krótkoterminowego planu wy-
p∏acalnoÊci, lub

4) zaprzestanie wykonywania
dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej
przez okres d∏u˝szy ni˝ 6 mie-
si´cy, lub

5) z∏o˝y wniosek o cofni´cie ze-
zwolenia na wykonywanie dzia-
∏alnoÊci reasekuracyjnej, lub

6) nie rozpoczà∏ wykonywania
dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej
w terminie, o którym mowa
w art. 100 ust. 1, lub

7) zaistnia∏y, w stosunku odpo-
wiednio do akcjonariuszy albo
udzia∏owców zak∏adu reaseku-
racji, przes∏anki okreÊlone
w art. 98 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 oraz
art. 223zb.

2. W przypadku, gdy krajowy zak∏ad
reasekuracji uzyska∏ zezwolenie
na wykonywanie dzia∏alnoÊci re-
asekuracyjnej w zakresie, o któ-
rym mowa w art. 223y pkt 3, or-
gan nadzoru mo˝e cofnàç to ze-
zwolenie w pe∏nym zakresie albo
w zakresie jednego z rodzajów re-
asekuracji.

3. W przypadku cofni´cia zezwolenia
na wykonywanie dzia∏alnoÊci re-
asekuracyjnej w pe∏nym zakresie
albo w zakresie jednego z rodza-
jów reasekuracji, organ nadzoru
mo˝e ograniczyç albo zakazaç kra-
jowemu zak∏adowi reasekuracji
swobodnego rozporzàdzania jego
aktywami oraz zaciàgania zobo-
wiàzaƒ lub przekazaç zarzàd ma-
jàtkiem zak∏adu reasekuracji wy-
znaczonej osobie.

4. Organ nadzoru w decyzji o prze-
kazaniu zarzàdu majàtkiem, o któ-
rej mowa w ust. 3, okreÊla:

1) osob´, której przekazuje si´ za-
rzàd majàtkiem krajowego za-
k∏adu reasekuracji;

2) okres, na który jest ustanawia-
ny zarzàd majàtkiem;

3) szczegó∏owe zadania zarzàdu
majàtkiem;

4) sposób wykonywania zadaƒ za-
rzàdu majàtkiem;

5) wysokoÊç wynagrodzenia za za-
rzàd majàtkiem.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1
i 3, jest natychmiast wykonalna.

6. Organ nadzoru przesy∏a do w∏aÊci-
wego sàdu rejestrowego odpis
ostatecznej decyzji, o której mowa
w ust. 1 i 2.

Rozdzia∏ 5

Wykonywanie dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez zagraniczne zak∏ady reasekuracji

majàce siedzib´ w paƒstwach
nieb´dàcych paƒstwami cz∏onkowskimi

Unii Europejskiej

Art. 223zf. Do g∏ównych oddzia∏ów zagranicz-
nych zak∏adów reasekuracji stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 103,
art. 105 ust. 2, 3, 4 pkt 1, 3 i 4
oraz ust. 5 i 6, art. 106 ust. 1—3
i ust. 4b—10, art. 107 ust. 3 pkt 1, 3,
5, 6, 8 i 11—16 oraz ust. 4,
art. 110—113, art. 114 ust. 1, art. 115,
art. 117, art. 119 ust. 1, art. 121,
art. 122, art. 123 ust. 1, ust. 2
pkt 4—7 i ust. 3, art. 124—126, z tym
˝e u˝yte w:

1) art. 113 ust. 1 i 5 oraz art. 115
okreÊlenie „umowy ubezpiecze-
nia” oznacza „umowy reasekura-
cji”;

2) art. 122 ust. 1 pkt 2 okreÊlenie
„Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych”
oznacza „Êwiadczenia z tytu∏u za-
wartych umów reasekuracji”.

Art. 223zg. 1. Zagraniczny zak∏ad reasekuracji
majàcy siedzib´ w paƒstwie nie-
b´dàcym paƒstwem cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej mo˝e po-
dejmowaç i wykonywaç dzia∏al-
noÊç reasekuracyjnà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) przez g∏ówny oddzia∏;
2) bezpoÊrednio z terytorium paƒ-

stwa, w którym ma swojà sie-
dzib´, je˝eli z paƒstwem tym
zosta∏a zawarta umowa, o któ-
rej mowa w art. 50 dyrektywy
2005/68/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 16 listo-
pada 2005 r. w sprawie rease-
kuracji oraz zmieniajàcej dyrek-
tywy Rady 73/239/EWG,
92/49/EWG, a tak˝e dyrektywy
98/78/WE i 2002/83/WE
(Dz. Urz. WE L 323 z 09.12.2005,
str. 1).
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2. Podj´cie dzia∏alnoÊci reasekura-
cyjnej przez g∏ówny oddzia∏ wy-
maga zezwolenia organu nadzoru.

Art. 223zh. 1. Na wniosek zagranicznego zak∏a-
du reasekuracji organ nadzoru
wydaje, w drodze decyzji, zezwo-
lenie na wykonywanie dzia∏alno-
Êci reasekuracyjnej przez g∏ówny
oddzia∏ na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. Wniosek, o którym mowa
w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i siedzib´ zagranicznego
zak∏adu reasekuracji oraz na-
zw´ paƒstwa, w którym znajdu-
je si´ jego siedziba;

2) siedzib´ oraz zakres dzia∏alno-
Êci, o którym mowa w art. 223zi
ust. 1, g∏ównego oddzia∏u;

3) imiona i nazwiska osób przewi-
dzianych na dyrektora g∏ówne-
go oddzia∏u, jego zast´pców,
aktuariusza, osoby odpowie-
dzialnej za prowadzenie ksiàg
rachunkowych.

3. Do wniosku, o którym mowa
w ust. 1, do∏àcza si´ równie˝:

1) plan dzia∏alnoÊci spe∏niajàcy
warunki, o których mowa
w art. 223x, dotyczàcy prowa-
dzenia g∏ównego oddzia∏u na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, obejmujàcy okres
pierwszych 3 lat obrotowych
dzia∏alnoÊci;

2) sprawozdanie finansowe za
okres ostatnich 3 lat dzia∏alno-
Êci zagranicznego zak∏adu re-
asekuracji;

3) informacje o wysokoÊci fundu-
szu organizacyjnego przezna-
czonego na utworzenie admini-
stracji g∏ównego oddzia∏u;

4) wskazanie êróde∏ Êrodków
finansowych niezb´dnych do
pokrycia ryzyka, marginesu wy-
p∏acalnoÊci i kapita∏u gwaran-
cyjnego.

Art. 223zi. 1. Zezwolenie, o którym mowa
w art. 223zh ust. 1, jest wydawane
na wykonywanie dzia∏alnoÊci re-
asekuracyjnej w zakresie reaseku-
racji:

1) ubezpieczeƒ na ˝ycie, o których
mowa w dziale I za∏àcznika do
ustawy;

2) pozosta∏ych ubezpieczeƒ oso-
bowych oraz ubezpieczeƒ ma-
jàtkowych, o których mowa
w dziale II za∏àcznika do ustawy;

3) ubezpieczeƒ, o których mowa
w pkt 1 i 2.

2. Zezwolenie mo˝e byç wydane, je-
˝eli w paƒstwie, w którym znajdu-
je si´ siedziba zagranicznego za-
k∏adu reasekuracji, zak∏ad ten po-
siada odpowiednie zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci rease-
kuracyjnej we wnioskowanym za-
kresie i dzia∏a w formie odpowia-
dajàcej spó∏ce akcyjnej albo towa-
rzystwu reasekuracji wzajemnej.

3. Wymóg co do formy, o którym
mowa w ust. 2, nie dotyczy pod-
miotów zagranicznych wykonujà-
cych dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà:

1) których siedziba znajduje si´
w paƒstwach nale˝àcych do
Âwiatowej Organizacji Handlu
lub

2) je˝eli wynika to z umów mi´-
dzynarodowych zawartych
przez Wspólnot´ Europejskà.

Art. 223zj. G∏ówny oddzia∏ zagranicznego zak∏a-
du reasekuracji jest obowiàzany po-
siadaç na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej Êrodki w∏asne w wysoko-
Êci nie ni˝szej ni˝ margines wyp∏acal-
noÊci i nie ni˝szej ni˝ kapita∏ gwaran-
cyjny.

Art. 223zk. 1. Organ nadzoru zatwierdza, w dro-
dze decyzji, umow´ o przeniesienie
ca∏oÊci lub cz´Êci portfela reaseku-
racji posiadanego przez g∏ówny
oddzia∏ na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na rzecz zak∏adu
reasekuracji lub zak∏adu ubezpie-
czeƒ majàcego siedzib´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Decyzja zatwierdzajàca umow´,
o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
wydana, je˝eli zak∏ad reasekuracji
lub zak∏ad ubezpieczeƒ przejmujà-
cy portfel reasekuracji b´dzie po-
siadaç:
1) Êrodki w∏asne w wysokoÊci

marginesu wyp∏acalnoÊci;
2) aktywa na pokrycie rezerw

techniczno-ubezpieczenio-
wych.

3. Do umów o przeniesienie portfe-
la, o których mowa w ust. 1, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy
art. 223zzk—223zzm.

Art. 223zl. 1. Organ nadzoru mo˝e cofnàç,
w drodze decyzji, zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci na te-
rytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w zakresie jednego lub
dwóch rodzajów reasekuracji
przez zagraniczny zak∏ad reaseku-
racji, je˝eli:
1) zagraniczny zak∏ad reasekuracji

przesta∏ spe∏niaç warunki nie-
zb´dne do uzyskania zezwole-
nia;
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2) g∏ówny oddzia∏ wykonuje dzia-
∏alnoÊç reasekuracyjnà z naru-
szeniem przepisów prawa, sta-
tutu lub nie zapewnia zdolnoÊci
zagranicznego zak∏adu rease-
kuracji do wykonywania zobo-
wiàzaƒ;

3) zagraniczny zak∏ad reasekuracji
wystàpi∏ do organu nadzoru
z wnioskiem o cofni´cie zezwo-
lenia, przy czym nale˝y zagwa-
rantowaç zabezpieczenie inte-
resów ubezpieczajàcych, ubez-
pieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubez-
pieczenia podlegajàcych rease-
kuracji, w szczególnoÊci w za-
kresie spe∏nienia Êwiadczeƒ
i wyp∏aty odszkodowaƒ;

4) zagraniczny zak∏ad reasekuracji
nie rozpoczà∏ wykonywania
dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w terminie, o którym
mowa w art. 111;

5) zagraniczny zak∏ad reasekuracji
zaprzesta∏ wykonywania dzia-
∏alnoÊci reasekuracyjnej przez
okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy;

6) zagraniczny zak∏ad reasekuracji
nie zrealizuje w terminie planu
przywrócenia prawid∏owych
stosunków finansowych albo
krótkoterminowego planu wy-
p∏acalnoÊci;

7) w stosunku odpowiednio do
akcjonariuszy albo udzia∏ow-
ców zagranicznego zak∏adu re-
asekuracji zaistniejà przes∏anki
okreÊlone w art. 98 ust. 1 pkt 3,
5 i 6 oraz art. 223zb.

2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4, organ nadzoru mo-
˝e cofnàç zezwolenie w zakresie
rodzaju reasekuracji, w którym
dzia∏alnoÊç reasekuracyjna nie zo-
sta∏a rozpocz´ta.

3. Zagraniczny zak∏ad reasekuracji
jest obowiàzany, w terminie 7 dni,
zawiadomiç organ nadzoru o za-
przestaniu wykonywania dzia∏al-
noÊci reasekuracyjnej lub zawie-
rania umów w zakresie jednego
rodzaju reasekuracji.

Art. 223zm. 1. Dyrektor g∏ównego oddzia∏u ma
obowiàzek powiadomiç organ
nadzoru o zaistnieniu okoliczno-
Êci, o których mowa w art. 119
ust. 1 i art. 223zl, w terminie 3 dni
od dnia powzi´cia informacji
o zaistnieniu tych okolicznoÊci.

2. Dyrektor g∏ównego oddzia∏u, któ-
ry nie powiadomi organu nadzo-
ru o okolicznoÊciach, o których

mowa w art. 119 ust. 1 i art. 223zl,
odpowiada ca∏ym swoim majàt-
kiem solidarnie z zagranicznym
zak∏adem reasekuracji za szkod´
wyrzàdzonà z tego tytu∏u wierzy-
cielom.

Rozdzia∏ 6

Swoboda Êwiadczenia us∏ug
reasekuracyjnych

Art. 223zn. Do zagranicznego zak∏adu reaseku-
racji z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej wykonujàcego dzia∏al-
noÊç reasekuracyjnà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 128,
art. 129 ust. 1 i 2 oraz art. 139.

Art. 223zo. Krajowy zak∏ad reasekuracji, który
uzyska∏ zezwolenie, o którym mowa
w art. 223y, mo˝e wykonywaç dzia-
∏alnoÊç reasekuracyjnà na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej w ramach swobody
Êwiadczenia us∏ug lub przez oddzia∏.

Art. 223zp. Je˝eli organ nadzoru poweêmie
wàtpliwoÊç, czy dzia∏alnoÊç zagra-
nicznego zak∏adu reasekuracji dzia-
∏ajàcego w ramach swobody Êwiad-
czenia us∏ug nie narusza przepisów
dotyczàcych gospodarki finansowej
obowiàzujàcych w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej, w któ-
rym zak∏ad ten ma siedzib´, powia-
damia o tym w∏aÊciwe organy tego
paƒstwa cz∏onkowskiego.

Art. 223zq. 1. W przypadku gdy zagraniczny za-
k∏ad reasekuracji wykonujàcy
dzia∏alnoÊç przez oddzia∏ wykonu-
je dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà,
organ nadzoru mo˝e, po uprzed-
nim powiadomieniu w∏aÊciwego
organu nadzoru paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej,
przeprowadziç kontrol´ oddzia∏u,
o której mowa w art. 208.

2. W∏aÊciwy organ nadzoru z paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej mo˝e uczestniczyç
w czynnoÊciach podejmowanych
przez organ nadzoru, o których
mowa w ust. 1.

Art. 223zr. 1. Krajowy zak∏ad reasekuracji mo˝e
zawrzeç umow´ o przeniesienie
portfela reasekuracji z zak∏adem
reasekuracji lub zak∏adem ubez-
pieczeƒ majàcym siedzib´ w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej.

2. Organ nadzoru zatwierdza umo-
w´, o której mowa w ust. 1, z za-
chowaniem warunków okreÊlo-
nych w art. 223zzi—223zzm po
otrzymaniu od w∏aÊciwego orga-
nu nadzoru paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, w któ-
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rym przejmujàcy zak∏ad reaseku-
racji lub zak∏ad ubezpieczeƒ ma
siedzib´, potwierdzenia, ˝e zak∏ad
ten, po przej´ciu portfela, b´dzie
posiada∏:

1) Êrodki w∏asne w wysokoÊci
marginesu wyp∏acalnoÊci;

2) aktywa na pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych.

Art. 223zs. 1. W przypadku przeniesienia portfe-
la reasekuracji przez zagraniczny
zak∏ad reasekuracji majàcy siedzi-
b´ w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej na rzecz krajowego
zak∏adu reasekuracji lub krajowe-
go zak∏adu ubezpieczeƒ, organ
nadzoru przekazuje w∏aÊciwemu
organowi paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej, w którym za-
graniczny zak∏ad reasekuracji ma
siedzib´, informacj´, czy krajowy
zak∏ad reasekuracji lub krajowy
zak∏ad ubezpieczeƒ po przeniesie-
niu portfela b´dzie posiadaç Êrod-
ki w∏asne w wysokoÊci marginesu
wyp∏acalnoÊci oraz aktywa na po-
krycie rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych.

2. Informacje, o których mowa
w ust. 1, organ nadzoru przekazu-
je najpóêniej w terminie 3 miesi´-
cy od dnia wystàpienia o przeka-
zanie tych informacji.

Rozdzia∏ 7

Gospodarka finansowa zak∏adów
reasekuracji

Art. 223zt. Do zak∏adów reasekuracji stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 146,
art. 146a ust. 3, art. 149, art. 150
ust. 2 i 3, art. 151 ust. 1 i 2, art. 154
ust. 1 i 7, z tym ˝e u˝yte w art. 151
ust. 1 okreÊlenie „umów ubezpiecze-
nia” oznacza „umowy reasekuracji”.

Art. 223zu. 1. Je˝eli zak∏ad reasekuracji wyko-
nuje dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà
w zakresie reasekuracji, o którym
mowa w art. 223y pkt 3:

1) margines wyp∏acalnoÊci zak∏a-
du reasekuracji jest równy su-
mie marginesu wyp∏acalnoÊci
zak∏adu reasekuracji wykonujà-
cego dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà
w zakresie reasekuracji, o któ-
rym mowa w art. 223y pkt 1,
i marginesu wyp∏acalnoÊci za-
k∏adu reasekuracji wykonujàce-
go dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà
w zakresie reasekuracji, o któ-
rym mowa w art. 223y pkt 2;

2) minimalna wysokoÊç kapita∏u
gwarancyjnego nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝:

a) minimalna wysokoÊç kapita-
∏u gwarancyjnego zak∏adu
reasekuracji wykonujàcego
dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà
w zakresie reasekuracji,
o którym mowa w art. 223y
pkt 1,

b) minimalna wysokoÊç kapita-
∏u gwarancyjnego zak∏adu
reasekuracji wykonujàcego
dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà
w zakresie reasekuracji,
o którym mowa w art. 223y
pkt 2.

2. Minimalna wysokoÊç kapita∏u
gwarancyjnego zak∏adu rease-
kuracji nie mo˝e byç ni˝sza
ni˝ równowartoÊç w z∏otych
3 000 000 euro.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw in-
stytucji finansowych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób wyliczenia wysokoÊci mar-
ginesu wyp∏acalnoÊci oraz mini-
malnà wysokoÊç kapita∏u gwa-
rancyjnego dla rodzajów rease-
kuracji, uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç zapewnienia wyp∏acalnoÊci
zak∏adów reasekuracji i wzrost
europejskiego indeksu cen kon-
sumpcyjnych.

Art. 223zw. 1. Ârodki w∏asne zak∏adu reasekura-
cji sà to aktywa zak∏adu reaseku-
racji z wy∏àczeniem aktywów:

1) przeznaczonych na pokrycie
wszelkich przewidywanych zo-
bowiàzaƒ;

2)  wartoÊci niematerialnych
i prawnych;

3) akcji i udzia∏ów w∏asnych b´-
dàcych w posiadaniu zak∏adu
reasekuracji;

4) z tytu∏u odroczonego podatku
dochodowego.

2. Z aktywów stanowiàcych Êrodki
w∏asne zak∏adu reasekuracji, pod-
legajàcego nadzorowi dodatko-
wemu wy∏àcza si´ posiadane
przez zak∏ad reasekuracji akcje
i inne aktywa finansujàce kapita∏y
w∏asne innych zak∏adów reaseku-
racji i zak∏adów ubezpieczeƒ, na-
le˝àcych do tej samej ubezpiecze-
niowej grupy kapita∏owej.

3. Z aktywów stanowiàcych Êrodki
w∏asne zak∏adu reasekuracji
wchodzàcego w sk∏ad konglome-
ratu finansowego wy∏àcza si´ po-
siadane przez zak∏ad reasekuracji
akcje lub udzia∏y finansujàce ka-
pita∏y w∏asne innych zak∏adów re-
asekuracji, zak∏adów ubezpie-
czeƒ, instytucji kredytowych, in-
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stytucji finansowych, w rozumie-
niu prawa bankowego, oraz firm
inwestycyjnych.

4. Z aktywów stanowiàcych Êrodki
w∏asne zak∏adu reasekuracji wy-
∏àcza si´ posiadane przez zak∏ad
reasekuracji w odniesieniu do in-
nych zak∏adów reasekuracji, za-
k∏adów ubezpieczeƒ, instytucji
kredytowych, instytucji finanso-
wych, w rozumieniu prawa ban-
kowego, oraz firm inwestycyj-
nych:

1) udzielone przez zak∏ad rease-
kuracji po˝yczki podporzàdko-
wane spe∏niajàce warunki
okreÊlone w ust. 8 pkt 2;

2) skumulowane niezap∏acone
dywidendy z tytu∏u akcji uprzy-
wilejowanych.

5. Na wniosek zak∏adu reasekuracji,
je˝eli udzia∏y lub akcje w innej in-
stytucji kredytowej, firmie inwe-
stycyjnej, instytucji finansowej,
zak∏adzie ubezpieczeƒ, zak∏adzie
reasekuracji sà posiadane tym-
czasowo do celów pomocy finan-
sowej przeznaczonej na reorgani-
zacj´ oraz utrzymanie podmiotu,
organ nadzoru mo˝e wyraziç zgo-
d´ na odstàpienie od stosowania
przepisów w sprawie odliczeƒ
okreÊlonych w ust. 3 lub 4.

6. Na wniosek zak∏adu reasekuracji,
podlegajàcego dodatkowemu
nadzorowi, organ nadzoru mo˝e
wyraziç zgod´ na odstàpienie od
pomniejszania Êrodków w∏as-
nych zak∏adu reasekuracji o ele-
menty okreÊlone w ust. 3 lub 4,
odnoszàce si´ do podmiotów
okreÊlonych w ust. 3 lub 4, je˝eli
podlegajà one dodatkowemu
nadzorowi zgodnie z w∏aÊciwymi
przepisami.

7. W szczególnoÊci Êrodki w∏asne
zak∏adu reasekuracji powinny od-
powiadaç:

1) wartoÊci op∏aconego kapita∏u
zak∏adowego;

2) wartoÊci zobowiàzaƒ wobec
cz∏onków towarzystwa, w przy-
padku towarzystwa reasekura-
cji wzajemnej, pod warunkiem,
˝e zgodnie ze statutem towa-
rzystwa zobowiàzania wobec
cz∏onków towarzystwa:

a) mogà byç sp∏acone cz∏on-
kom towarzystwa tylko i wy-
∏àcznie wtedy, gdy nie spo-
woduje to naruszenia
art. 146 ust. 1,

b) w przypadku likwidacji to-
warzystwa mogà byç sp∏a-
cone cz∏onkom towarzystwa
tylko i wy∏àcznie po sp∏ace-
niu wszelkich innych zobo-
wiàzaƒ towarzystwa,

c) z wy∏àczeniem indywidual-
nych p∏atnoÊci zwiàzanych
z wygaÊni´ciem cz∏onkostwa
nie mogà byç sp∏acone
przed przekazaniem infor-
macji o zamiarze dokonania
sp∏aty, w terminie 30 dni
przed dniem sp∏aty, organo-
wi nadzoru, który mo˝e za-
kazaç w tym terminie doko-
nywania sp∏aty;

3) kapita∏owi zapasowemu i kapi-
ta∏om rezerwowym oraz kapi-
ta∏owi z aktualizacji wyceny;

4) niepodzielonemu wynikowi
finansowemu z lat ubieg∏ych
po potràceniu nale˝nych dywi-
dend: zysk — wielkoÊç dodat-
nia, strata — wielkoÊç ujemna;

5) wynikowi finansowemu netto
w okresie sprawozdawczym po
potràceniu nale˝nych dywi-
dend: zysk — wielkoÊç dodat-
nia, strata — wielkoÊç ujemna.

8. Na wniosek zak∏adu reasekuracji
i na podstawie przedstawionych
przez niego dowodów organ nad-
zoru mo˝e wyraziç, w drodze de-
cyzji, zgod´ na zaliczenie do Êrod-
ków w∏asnych:

1) wszelkich ukrytych rezerw wy-
nikajàcych z niedoszacowania
aktywów lub przeszacowania
pasywów w bilansie, o ile takie
ukryte rezerwy nie majà wyjàt-
kowego charakteru;

2) kapita∏u po˝yczek podporzàd-
kowanych spe∏niajàcych ∏àcz-
nie nast´pujàce warunki:

a) kapita∏ po˝yczek podporzàd-
kowanych nie mo˝e stano-
wiç wi´cej ni˝ 25 % Êrod-
ków w∏asnych,

b) kapita∏ po˝yczek podporzàd-
kowanych jest op∏acony
w pe∏nej wysokoÊci,

c) w umowie po˝yczki zawarto
warunki, zgodnie z którymi
kapita∏ po˝yczek podporzàd-
kowanych w przypadku upa-
d∏oÊci albo likwidacji zak∏a-
du reasekuracji, mo˝e byç
sp∏acony dopiero po zaspo-
kojeniu wszystkich innych
wierzycieli zak∏adu reaseku-
racji,
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d) w przypadku po˝yczek
z okreÊlonym okresem sp∏a-
ty, pierwotny okres sp∏aty
musi wynosiç co najmniej
5 lat; nie póêniej jednak, ni˝
12 miesi´cy przed terminem
sp∏aty, zak∏ad reasekuracji
jest obowiàzany przedsta-
wiç do zatwierdzenia przez
organ nadzoru, plan przed-
stawiajàcy sposób utrzyma-
nia lub podniesienia Êrod-
ków w∏asnych do wymaga-
nej wartoÊci przed terminem
sp∏aty, chyba ˝e warunki za-
liczenia po˝yczki do Êrod-
ków w∏asnych stopniowo
ograniczajà wartoÊç po˝ycz-
ki zaliczanej do Êrodków
w∏asnych przez okres co naj-
mniej 5 lat przed terminem
sp∏aty; organ nadzoru mo˝e
zezwoliç na przedterminowà
sp∏at´ po˝yczek, na wniosek
zak∏adu reasekuracji, pod
warunkiem, ˝e nie spowo-
duje to naruszenia art. 146
ust. 1,

e) w przypadku po˝yczek, któ-
rych termin sp∏aty nie jest
ustalony, po˝yczki te mogà
byç sp∏acane tylko i wy∏àcz-
nie z zachowaniem pi´ciolet-
niego okresu wypowiedze-
nia, chyba ˝e nie sà ju˝ zali-
czane do Êrodków w∏asnych;
dokonanie przedterminowej
sp∏aty mo˝e nastàpiç tylko
i wy∏àcznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody organu
nadzoru, na wniosek zak∏a-
du reasekuracji, który jest
obowiàzany zawiadomiç or-
gan nadzoru o planowanej
sp∏acie co najmniej 6 mie-
si´cy przed planowanym
terminem sp∏aty i przedsta-
wiç aktualne dane o warto-
Êci Êrodków w∏asnych i dane
o wartoÊci Êrodków w∏as-
nych przed i po dokonaniu
p∏atnoÊci; organ nadzoru
mo˝e zezwoliç na sp∏at´ po-
˝yczek pod warunkiem, ˝e
nie spowoduje to naruszenia
art. 146 ust. 1,

f) w umowie po˝yczki nie za-
warto ˝adnych warunków
przewidujàcych, ˝e w okreÊ-
lonych okolicznoÊciach, in-
nych ni˝ likwidacja zak∏adu
reasekuracji, zad∏u˝enie zo-
stanie sp∏acone przed
uzgodnionym terminem
sp∏aty,

g) w umowie po˝yczki zawarto
warunki, zgodnie z którymi
umowa po˝yczki mo˝e byç
zmieniona tylko po otrzyma-
niu od organu nadzoru
oÊwiadczenia o braku za-
strze˝eƒ do planowanych
zmian;

3) po∏owy nale˝nych wp∏at na ka-
pita∏ zak∏adowy pod warun-
kiem, ˝e 25 % tego kapita∏u zo-
sta∏o op∏acone, nie wi´cej jed-
nak ni˝ równowartoÊç 50 %
mniejszej spoÊród wartoÊci
marginesu wyp∏acalnoÊci lub
Êrodków w∏asnych zak∏adu re-
asekuracji.

9. Na wniosek towarzystwa rease-
kuracji wzajemnej wykonujàcego
dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà w za-
kresie reasekuracji, o którym mo-
wa w art. 223y pkt 2, organ nad-
zoru mo˝e wyraziç, w drodze de-
cyzji, zgod´ na zaliczenie do Êrod-
ków w∏asnych nale˝noÊci towa-
rzystwa od jego cz∏onków z tytu∏u
dop∏at, których mo˝e za˝àdaç na
podstawie statutu, do wysokoÊci
50 % dop∏at nale˝nych w roku
obrotowym i do wysokoÊci 50 %
mniejszej spoÊród wartoÊci Êrod-
ków w∏asnych lub marginesu wy-
p∏acalnoÊci.

10. Na wniosek zak∏adu reasekuracji
wykonujàcego dzia∏alnoÊç rease-
kuracyjnà w zakresie reasekura-
cji, o którym mowa w art. 223y
pkt 1, i na podstawie przedsta-
wionych przez niego dowodów
organ nadzoru mo˝e wyraziç,
w drodze decyzji, zgod´ na zali-
czenie do Êrodków w∏asnych:

1) do dnia 31 grudnia 2009 r.,
kwoty 50 % przysz∏ych zysków
zak∏adu reasekuracji, nie wi´-
cej jednak ni˝ równowartoÊç
25 % mniejszej spoÊród warto-
Êci marginesu wyp∏acalnoÊci
lub Êrodków w∏asnych zak∏adu
reasekuracji, ustalonych przez
pomno˝enie przewidywanego
rocznego zysku, którym jest
Êrednia arytmetyczna zysków
zak∏adu reasekuracji wykaza-
nych w okresie ostatnich 5 lat
dzia∏alnoÊci, przez wspó∏czyn-
nik, który okreÊla pozosta∏y
Êredni okres wa˝noÊci umów
ubezpieczenia podlegajàcych
reasekuracji, nieprzekraczajàcy
6 lat, o ile przysz∏e zyski nie zo-
sta∏y ju˝ uwzgl´dnione w wyli-
czeniu Êrodków w∏asnych za-
k∏adu reasekuracji w ramach
ukrytych rezerw;
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2) w przypadku gdy zak∏ad rease-
kuracji nie stosuje metody Zill-
mera lub stosuje jà, lecz nie
uwzgl´dnia przy tym kosztów
akwizycji w pe∏nej wysokoÊci
— ró˝nicy mi´dzy wysokoÊcià
rezerwy obliczonà przez zak∏ad
reasekuracji i wysokoÊcià rezer-
wy obliczonà przy zastosowa-
niu metody Zillmera z uwzgl´d-
nieniem kosztów akwizycji
w pe∏nej wysokoÊci; wielkoÊç
ta nie mo˝e jednak przekroczyç
3,5 % sumy ró˝nicy mi´dzy su-
mami kapita∏u i wysokoÊci re-
zerw techniczno-ubezpiecze-
niowych dla wszystkich umów
ubezpieczenia podlegajàcych
reasekuracji, dla których stoso-
wanie metody Zillmera jest do-
puszczalne; ró˝nica zaliczana
do Êrodków w∏asnych jest po-
mniejszana o nierozliczone
koszty akwizycji, wykazane
w bilansie jako aktywa.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw in-
stytucji finansowych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób
kalkulacji wspó∏czynnika kwoty
50 % przysz∏ych zysków oraz
wspó∏czynnika okreÊlajàcego
maksymalnà wysokoÊç przy-
sz∏ych zysków, które mogà byç
zaliczone do Êrodków w∏asnych
zak∏adu reasekuracji wykonujàce-
go dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà
w zakresie reasekuracji, o którym
mowa w art. 223y pkt 1, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç zapewnienia
spójnoÊci i przejrzystoÊci dokony-
wanych obliczeƒ.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw in-
stytucji finansowych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy sposób ustalania Êrod-
ków w∏asnych krajowych zak∏a-
dów reasekuracji wchodzàcych
w sk∏ad ubezpieczeniowej grupy
kapita∏owej, uwzgl´dniajàc, aby
w ubezpieczeniowej grupie kapi-
ta∏owej do Êrodków w∏asnych nie
by∏y zaliczane podwójnie, w spo-
sób bezpoÊredni lub poÊredni, te
same aktywa.

13. Ârodki w∏asne na pokrycie kapita-
∏u gwarancyjnego stanowià akty-
wa, o których mowa w ust. 1—10,
z wy∏àczeniem aktywów, o któ-
rych mowa w ust. 8 pkt 3.

Art. 223zx. Ze Êrodków pochodzàcych z fundu-
szu organizacyjnego zak∏adu rease-
kuracji gromadzonych na wyodr´b-
nionym rachunku bankowym mogà
byç finansowane jedynie koszty
zwiàzane z utworzeniem administra-
cji zak∏adu reasekuracji.

Art. 223zy. 1. Obliczenia rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych w odniesie-
niu do dzia∏alnoÊci reasekuracyj-
nej w zakresie reasekuracji, o któ-
rych mowa w art. 223y pkt 1, mo-
gà byç dokonywane wy∏àcznie
przez aktuariusza.

2. Rezerwy techniczno-ubezpiecze-
niowe w odniesieniu do dzia∏alno-
Êci reasekuracyjnej w zakresie
reasekuracji, o których mowa
w art. 223y pkt 2, ustalane meto-
dami matematyki ubezpieczenio-
wej, aktuariusz potwierdza opinià
o ich prawid∏owoÊci. Opinia ta
stanowi za∏àcznik do sprawozda-
nia finansowego.

Art. 223zz. 1. Aktywa stanowiàce pokrycie re-
zerw techniczno-ubezpieczenio-
wych zak∏ad reasekuracji jest obo-
wiàzany lokowaç zgodnie z nast´-
pujàcymi zasadami:

1) aktywa uwzgl´dniajà rodzaj
dzia∏alnoÊci wykonywanej przez
zak∏ad reasekuracji, w szczegól-
noÊci charakter, kwot´ i czas
trwania zobowiàzaƒ z tytu∏u za-
wartych umów reasekuracji,
w taki sposób, aby zapewniç
wystarczalnoÊç, p∏ynnoÊç, bez-
pieczeƒstwo, jakoÊç, rentow-
noÊç i dostosowanie zapadal-
noÊci aktywów do wymagalno-
Êci zobowiàzaƒ;

2) aktywa stanowiàce pokrycie re-
zerw techniczno-ubezpieczenio-
wych powinny byç zró˝nicowa-
ne i odpowiednio rozproszone,
tak aby umo˝liwia∏y w∏aÊciwe
reagowanie przez zak∏ad rease-
kuracji na zmiany w otoczeniu
gospodarczym, w szczególno-
Êci na rozwój sytuacji na ryn-
kach finansowych i rynkach nie-
ruchomoÊci lub wystàpienie
zdarzeƒ katastroficznych;

3) lokaty w aktywa, które nie sà
dopuszczone do obrotu na ryn-
ku regulowanym zak∏ad rease-
kuracji utrzymuje na ostro˝nym
poziomie;

4) zak∏ad reasekuracji mo˝e loko-
waç aktywa w instrumenty po-
chodne, pod warunkiem ˝e
przyczyniajà si´ one do zmniej-
szenia ryzyka inwestycyjnego
zwiàzanego z innymi aktywami
stanowiàcymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych;
zak∏ad reasekuracji unika nad-
miernej ekspozycji na ryzyko
w stosunku do jednego kontra-
henta oraz w stosunku do in-
nych operacji dotyczàcych in-
strumentów pochodnych;
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5) zak∏ad reasekuracji ró˝nicuje
aktywa w sposób w∏aÊciwy, tak
aby uniknàç nadmiernego uza-
le˝nienia od jednego, okreÊlo-
nego sk∏adnika aktywów, emi-
tenta lub grupy emitentów po-
wiàzanych ze sobà oraz nad-
miernej akumulacji ryzyka w ca-
∏ym portfelu; lokaty w aktywach
wyemitowanych przez tego sa-
mego emitenta lub grupy emi-
tentów powiàzanych ze sobà
nie mogà nara˝aç zak∏adu re-
asekuracji na nadmiernà kon-
centracj´ ryzyka; zastrze˝enia te
nie dotyczà papierów warto-
Êciowych emitowanych, gwa-
rantowanych lub por´czonych
przez Skarb Paƒstwa.

2. Nie stanowià aktywów na pokry-
cie rezerw techniczno-ubezpiecze-
niowych krajowego zak∏adu rease-
kuracji, podlegajàcego nadzorowi
dodatkowemu, aktywa finansujà-
ce kapita∏y w∏asne innych zak∏a-
dów reasekuracji lub zak∏adów
ubezpieczeƒ nale˝àcych do tej sa-
mej ubezpieczeniowej grupy kapi-
ta∏owej.

3. Aktywa stanowiàce pokrycie re-
zerw techniczno-ubezpieczenio-
wych nie mogà przekraczaç:

1) 30 % wartoÊci rezerw technicz-
no-ubezpieczeniowych brutto
w aktywach ustalanych w walu-
tach innych ni˝ waluty, w któ-
rych sà ustalane rezerwy tech-
niczno-ubezpieczeniowe;

2) 30 % wartoÊci rezerw technicz-
no-ubezpieczeniowych brutto
w listach zastawnych, udzia-
∏ach, akcjach i innych papierach
wartoÊciowych o sta∏ej lub
zmiennej stopie dochodu nie-
dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym;

3) 5 % wartoÊci rezerw technicz-
no-ubezpieczeniowych brutto
w papierach wartoÊciowych
jednego emitenta;

4) 10 % wartoÊci rezerw technicz-
no-ubezpieczeniowych brutto
w papierach wartoÊciowych
grupy emitentów powiàzanych
ze sobà.

4. Ograniczenia, o których mowa
w ust. 3, nie dotyczà papierów
wartoÊciowych emitowanych,
gwarantowanych lub por´czonych
przez Skarb Paƒstwa.

Art. 223zza. 1. Do zadaƒ aktuariusza zak∏adu re-
asekuracji nale˝y:

1) ustalanie wartoÊci rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych;

2) kontrolowanie aktywów sta-
nowiàcych pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczenio-
wych, zgodnie z art. 223zzc;

3) wyliczanie marginesu wyp∏a-
calnoÊci;

4) sporzàdzanie rocznego rapor-
tu o stanie portfela reasekura-
cji;

5) ustalanie wartoÊci sk∏adników
zaliczanych do Êrodków w∏as-
nych.

2. Aktuariusz niezw∏ocznie informu-
je zarzàd zak∏adu reasekuracji
o ujawnieniu podczas wykony-
wania zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, faktów wskazujàcych na
pope∏nienie przest´pstwa lub in-
ne naruszenie przepisów prawa.

3. Aktuariusz, w terminie 30 dni od
dnia poinformowania zarzàdu za-
k∏adu reasekuracji o ujawnieniu
faktów, o których mowa w ust. 2,
informuje organ nadzoru o ujaw-
nionych faktach oraz podj´tych
przez zak∏ad reasekuracji dzia∏a-
niach w zwiàzku z ujawnieniem
tych faktów.

4. Przepisy art. 159 ust. 4—7 stosuje
si´ odpowiednio.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw in-
stytucji finansowych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres
informacji, które muszà byç za-
warte w rocznym raporcie o sta-
nie portfela, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç zapewnienia organowi
nadzoru pe∏nej informacji o sta-
nie portfela zak∏adu reasekuracji.

Rozdzia∏ 8

SprawozdawczoÊç zak∏adu reasekuracji

Art. 223zzb. Do zak∏adów reasekuracji stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 168
oraz art. 170—172.

Art. 223zzc. 1. Zak∏ad reasekuracji przedstawia
organowi nadzoru roczne spra-
wozdanie finansowe, sporzàdzo-
ne zgodnie z przepisami o ra-
chunkowoÊci, w terminie 6 mie-
si´cy od ostatniego dnia roku ob-
rotowego.

2. Sprawozdanie finansowe zak∏adu
reasekuracji wykonujàcego dzia-
∏alnoÊç w zakresie reasekuracji
ubezpieczeƒ na ˝ycie, o których
mowa w dziale I za∏àcznika do
ustawy, obok osób okreÊlonych
w odr´bnych ustawach, podpisu-
je równie˝ aktuariusz.
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3. Do sprawozdania finansowego
zak∏adu reasekuracji wykonujàce-
go dzia∏alnoÊç w zakresie rease-
kuracji pozosta∏ych ubezpieczeƒ
osobowych oraz ubezpieczeƒ
majàtkowych, o których mowa
w dziale II za∏àcznika do ustawy,
w których rezerwy techniczno-
-ubezpieczeniowe sà ustalane
metodami aktuarialnymi, do∏àcza
si´ opini´ aktuariusza o prawi-
d∏owoÊci wykazanych w spra-
wozdaniu rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych ustalanych
metodami aktuarialnymi.

4. Do sprawozdania, o którym mo-
wa w ust. 1, do∏àcza si´ roczny
raport o stanie portfela rease-
kuracji, o którym mowa
w art. 223zza ust. 1 pkt 4.

Art. 223zzd. 1. Zak∏ad reasekuracji przedstawia
organowi nadzoru kwartalne
i dodatkowe roczne sprawozda-
nia finansowe i statystyczne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw in-
stytucji finansowych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres,
form´ i sposób sporzàdzania
sprawozdaƒ, o których mowa
w ust. 1, oraz terminy ich przed-
stawiania organowi nadzoru,
uwzgl´dniajàc wszystkie infor-
macje majàce wp∏yw na ocen´
sytuacji finansowej zak∏adu re-
asekuracji.

Art. 223zze. Obowiàzek, o którym mowa
w art. 172, odnosi si´ równie˝ do
okolicznoÊci ujawnionych w ra-
mach badania sprawozdaƒ finanso-
wych podmiotów blisko powiàza-
nych z zak∏adem reasekuracji.

Art. 223zzf. 1. Krajowy zak∏ad reasekuracji pod-
legajàcy dodatkowemu nadzoro-
wi oraz g∏ówny oddzia∏ jest obo-
wiàzany do sporzàdzania i prze-
kazywania organowi nadzoru
wraz ze sprawozdaniem, o któ-
rym mowa w art. 223zzc, rocz-
nych sprawozdaƒ dotyczàcych
transakcji przeprowadzanych
w ubezpieczeniowej grupie kapi-
ta∏owej, w szczególnoÊci w zakre-
sie:

1) po˝yczek;

2) gwarancji oraz innych transak-
cji pozabilansowych;

3) Êrodków stanowiàcych pokry-
cie marginesu wyp∏acalnoÊci;

4) lokat;

5) dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej;

6) porozumieƒ co do podzia∏u
kosztów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw in-
stytucji finansowych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy zakres, form´ i zasady
sporzàdzania sprawozdaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc wysokoÊç i struktur´ kapita∏u
zak∏adowego, wysokoÊç rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych,
prawid∏owoÊç polityki lokacyjnej,
wysokoÊç i pokrycie Êrodkami
w∏asnymi marginesu wyp∏acal-
noÊci oraz informacje majàce
wp∏yw na sytuacj´ finansowà za-
k∏adu reasekuracji.

3. Organ nadzoru, w przypadku
stwierdzenia, ˝e transakcje, o któ-
rych mowa w ust. 1, zagra˝ajà
bàdê mogà zagroziç wyp∏acalno-
Êci zak∏adu reasekuracji, mo˝e
podjàç Êrodki okreÊlone w usta-
wie w celu przywrócenia prawi-
d∏owych stosunków finanso-
wych.

Rozdzia∏ 9

¸àczenie si´ zak∏adów reasekuracji,
przeniesienie portfela reasekuracji

Art. 223zzg. Do zak∏adów reasekuracji stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 176,
art. 177, art. 178 pkt 2, art. 179
ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 180
ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, z tym ˝e u˝y-
te w:

1) art. 177 okreÊlenie „towarzystwo
ubezpieczeƒ wzajemnych” ozna-
cza „towarzystwo reasekuracji
wzajemnej”;

2) art. 180 ust. 1 pkt 2 okreÊlenie
„interesy ubezpieczajàcych,
ubezpieczonych, uposa˝onych
lub uprawnionych z umów ubez-
pieczenia” oznacza „interesy
ubezpieczajàcych, ubezpieczo-
nych, uposa˝onych lub upraw-
nionych z umów ubezpieczenia
podlegajàcych reasekuracji”.

Art. 223zzh. Plan po∏àczenia zak∏adów reaseku-
racji zawiera równie˝ rodzaj lub ro-
dzaje reasekuracji, w zakresie któ-
rych zak∏ad reasekuracji przejmujà-
cy lub nowo zawiàzany b´dzie wy-
konywaç dzia∏alnoÊç.

Art. 223zzi. 1. Zak∏ad reasekuracji mo˝e zawrzeç
z innym zak∏adem reasekuracji
lub zak∏adem ubezpieczeƒ umo-
w´ o przeniesienie ca∏oÊci lub
cz´Êci umów reasekuracji, zwanà
dalej „przeniesieniem portfela re-
asekuracji”.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1,
wymaga zatwierdzenia przez or-
gan nadzoru.
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Art. 223zzj. 1. Przeniesienie portfela reasekura-
cji mo˝e nastàpiç pod warun-
kiem, ˝e zak∏ad reasekuracji lub
zak∏ad ubezpieczeƒ przejmujàcy
portfel reasekuracji i zak∏ad re-
asekuracji przekazujàcy portfel
reasekuracji, po wykonaniu umo-
wy b´dà posiadaç:

1) Êrodki w∏asne w wysokoÊci co
najmniej marginesu wyp∏acal-
noÊci;

2) aktywa na pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczenio-
wych.

2. Organ nadzoru mo˝e zwolniç za-
k∏ad reasekuracji przekazujàcy
lub zak∏ad reasekuracji lub za-
k∏ad ubezpieczeƒ przejmujàcy
portfel reasekuracji od warunku,
o którym mowa w ust. 1, je˝eli
umowa ma na celu ochron´ inte-
resów ubezpieczajàcych, ubez-
pieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpie-
czenia podlegajàcych reasekura-
cji, w sytuacji zagro˝enia wyp∏a-
calnoÊci zak∏adu reasekuracji
przekazujàcego portfel reaseku-
racji.

Art. 223zzk. 1. Wniosek o zatwierdzenie przenie-
sienia portfela reasekuracji sk∏a-
dajà wspólnie zainteresowane
zak∏ady reasekuracji albo zak∏ad
reasekuracji i zak∏ad ubezpie-
czeƒ.

2. Wniosek o zatwierdzenie prze-
niesienia portfela reasekuracji
zawiera:

1) nazwy i siedziby zak∏adu re-
asekuracji przekazujàcego
i zak∏adu reasekuracji lub za-
k∏adu ubezpieczeƒ przejmujà-
cego portfel reasekuracji;

2) wykaz przenoszonych umów
reasekuracji;

3) wykaz rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych ustalo-
nych dla przenoszonych
umów reasekuracji;

4) wykaz aktywów przenoszo-
nych wraz z umowami rease-
kuracji.

3. Do wniosku o zatwierdzenie
przeniesienia portfela reasekura-
cji nale˝y do∏àczyç:

1) umow´ o przeniesienie port-
fela reasekuracji;

2) dowód posiadania Êrodków
w∏asnych w wysokoÊci margi-
nesu wyp∏acalnoÊci zak∏adu
reasekuracji przekazujàcego
i zak∏adu reasekuracji lub za-
k∏adu ubezpieczeƒ przejmujà-

cego portfel reasekuracji
lub wniosek o zwolnienie od
warunku okreÊlonego
w art. 223zzj ust. 1 pkt 1;

3) dowód posiadania aktywów
stanowiàcych pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczenio-
wych przez zak∏ad reasekura-
cji przekazujàcy oraz zak∏ad re-
asekuracji lub zak∏ad ubezpie-
czeƒ przejmujàcy portfel re-
asekuracji lub wniosek o zwol-
nienie od warunku okreÊlone-
go w art. 223zzj ust. 1 pkt 2.

Art. 223zzl. Organ nadzoru zatwierdza, w dro-
dze decyzji, przeniesienie portfela
reasekuracji, je˝eli sà spe∏nione na-
st´pujàce warunki:

1) zosta∏ z∏o˝ony wniosek spe∏-
niajàcy warunki okreÊlone
w art. 223zzk;

2) zak∏ad reasekuracji przekazujàcy
oraz zak∏ad reasekuracji lub za-
k∏ad ubezpieczeƒ przejmujàcy
portfel reasekuracji spe∏niajà wa-
runki okreÊlone w art. 223zzj;

3) interesy ubezpieczajàcych, ubez-
pieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpie-
czenia podlegajàcych reasekura-
cji sà nale˝ycie zabezpieczone.

Art. 223zzm. 1. Wraz z przeniesieniem portfela
reasekuracji nast´puje przenie-
sienie aktywów zak∏adu rease-
kuracji przekazujàcego do zak∏a-
du reasekuracji lub zak∏adu
ubezpieczeƒ przejmujàcego,
w wysokoÊci rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych ustalonej
dla przenoszonego portfela re-
asekuracji.

2. W przypadku uzasadnionym
ochronà interesów ubezpiecza-
jàcych, ubezpieczonych, uposa-
˝onych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia podlega-
jàcych reasekuracji, organ nad-
zoru mo˝e, na wniosek zaintere-
sowanego zak∏adu reasekuracji
lub zak∏adu ubezpieczeƒ, okreÊ-
liç wartoÊç aktywów przenoszo-
nych wraz z portfelem reaseku-
racji lub wyraziç zgod´ na prze-
niesienie portfela reasekuracji
bez przekazania Êrodków finan-
sowych.

Rozdzia∏ 10

Post´powanie naprawcze i likwidacja
zak∏adów reasekuracji

Art. 223zzn. Do zak∏adów reasekuracji stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 187
ust. 1—4, 6—8, 8b, 8c i 9, art. 188
ust. 1—6, 8 i 9, art. 189, art. 190,
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art. 191 pkt 4—7, art. 192—195, 
art. 197, art. 198, art. 199 ust. 1
pkt 2 i ust. 2, z tym ˝e u˝yte w:

1) art. 187 ust. 7 i 8, art. 189 ust. 2
i 10 oraz art. 192 ust. 3 okreÊle-
nie „interesy ubezpieczajàcych,
ubezpieczonych, uposa˝onych
lub uprawnionych z umów ubez-
pieczenia” oznacza „interesy
ubezpieczajàcych, ubezpieczo-
nych, uposa˝onych lub upraw-
nionych z umów ubezpieczenia
podlegajàcych reasekuracji”;

2) art. 188 ust. 5 oraz art. 189 ust. 2
okreÊlenie „interesy zak∏adu
ubezpieczeƒ, ubezpieczajàcych,
ubezpieczonych, uposa˝onych
lub uprawnionych z umów ubez-
pieczenia” oznacza „interesy za-
k∏adu reasekuracji, cedentów,
ubezpieczajàcych, ubezpieczo-
nych, uposa˝onych lub upraw-
nionych z umów ubezpieczenia
podlegajàcych reasekuracji”;

3) art. 193 ust. 1 pkt 5 okreÊlenie
„umów ubezpieczenia” oznacza
„umowy reasekuracji”.

Art. 223zzo. Program naprawczy, o którym mo-
wa w art. 187 ust. 8, powinien za-
wieraç co najmniej informacje:

1) o których mowa w art. 223x
ust. 2,

2) dotyczàce programu retrocesji
okreÊlajàcego form´ i zakres re-
trocesji oraz retrocesjonariuszy

— sporzàdzone na okres kolejnych
3 lat obrotowych dzia∏alnoÊci za-
k∏adu reasekuracji.

Art. 223zzp. Funkcj´ kuratora mo˝e pe∏niç oso-
ba fizyczna legitymujàca si´ co naj-
mniej 10-letnim doÊwiadczeniem
zawodowym w zakresie organizacji
i zasad dzia∏alnoÊci zak∏adu rease-
kuracji lub zak∏adu ubezpieczeƒ wy-
konujàcego równie˝ dzia∏alnoÊç re-
asekuracyjnà. Kuratorem mo˝e byç
równie˝ osoba prawna, w której co
najmniej po∏owa cz∏onków organu
zarzàdzajàcego spe∏nia warunek
okreÊlony w zdaniu poprzedzajà-
cym.

Art. 223zzq. Informacja o likwidacji zak∏adu re-
asekuracji podlega wpisowi do
w∏aÊciwych rejestrów paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
w których zak∏ad reasekuracji wy-
konuje dzia∏alnoÊç, zgodnie z prze-
pisami rozdzia∏u 6.

Art. 223zzr. W przypadku likwidacji zak∏adu re-
asekuracji zobowiàzania wynikajàce
z umów reasekuracji zawartych
przez oddzia∏ zak∏adu lub w ramach
swobody Êwiadczenia us∏ug sà wy-

pe∏niane w ten sam sposób, jak zo-
bowiàzania wynikajàce z innych
umów reasekuracji zak∏adu.

Art. 223zzs. Do likwidacji towarzystw reasekura-
cji wzajemnej stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy Kodeksu spó∏ek
handlowych.

Rozdzia∏ 11

Zasady sprawowania nadzoru
ubezpieczeniowego

Art. 223zzt. Do zak∏adów reasekuracji stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 205,
art. 206, art. 207 ust. 2, art. 208,
art. 208b—209, art. 211—213 oraz
art. 214 ust. 1, z tym ˝e u˝yte w:

1) art. 208b ust. 1 i art. 209 ust. 1
pkt 3 okreÊlenie „interesy ubez-
pieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia” oznacza
„interesy cedentów oraz ubez-
pieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia podlega-
jàcych reasekuracji”;

2) art. 212 ust. 1 okreÊlenie „umów
ubezpieczenia” oznacza „umo-
wy reasekuracji”.

Art. 223zzu. Organ nadzoru sprawuje nadzór
nad krajowym zak∏adem reasekura-
cji wykonujàcym dzia∏alnoÊç rease-
kuracyjnà, w tym w formie oddzia-
∏u lub w ramach swobody Êwiad-
czenia us∏ug na terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, z zastrze˝eniem art. 11.

Art. 223zzw. Nadzór nad zak∏adem reasekuracji
polega w szczególnoÊci na:

1) ochronie interesów cedentów
oraz ubezpieczajàcych, ubezpie-
czonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpie-
czenia podlegajàcych reasekura-
cji, w tym na zapewnieniu prze-
strzegania przez zak∏ad reaseku-
racji przepisów prawa dotyczà-
cych gospodarki finansowej,
w zakresie:

a) wymogów dotyczàcych wy-
p∏acalnoÊci,

b) zasad tworzenia i wysokoÊci
rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych,

c) prawid∏owoÊci pokrywania
rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych aktywami;

2) wydawaniu zezwoleƒ na wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci reasekura-
cyjnej.
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Art. 223zzx. Organ nadzoru mo˝e ˝àdaç od za-
k∏adu reasekuracji dokumentów
oraz informacji i wyjaÊnieƒ doty-
czàcych dzia∏alnoÊci zak∏adu rease-
kuracji i jego gospodarki finanso-
wej, w zakresie niezb´dnym do
wykonywania zadaƒ z zakresu nad-
zoru.

Art. 223zzy. 1. Organ nadzoru mo˝e ˝àdaç od
podmiotu innego ni˝ zak∏ad re-
asekuracji, wchodzàcego w sk∏ad
ubezpieczeniowej grupy kapita-
∏owej i majàcego siedzib´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, informacji, wyjaÊnieƒ lub
danych niezb´dnych dla sprawo-
wania nadzoru dodatkowego.

2. W przypadku gdy podmiot,
o którym mowa w ust. 1, nie
przeka˝e w wyznaczonym termi-
nie wymaganych informacji, wy-
jaÊnieƒ lub danych, organ nad-
zoru mo˝e podjàç w stosunku do
takiego podmiotu Êrodki okreÊlo-
ne w art. 212 ust. 1, przy czym
górna granica wysokoÊci kary
pieni´˝nej nak∏adanej na ten
podmiot nie mo˝e przekroczyç
10 000 000 z∏.

Art. 223zzz. 1. Organ nadzoru mo˝e przeprowa-
dziç kontrol´ podmiotów, o któ-
rych mowa w art. 223zzy, w za-
kresie rzetelnoÊci informacji, wy-
jaÊnieƒ lub danych przekazanych
w trybie art. 223zzy.

2. Do kontroli przeprowadzanej na
podstawie ust. 1 stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 208 ust. 3
i 4 oraz art. 208b—208h.

3. W przypadku gdy podmiot, o któ-
rym mowa w ust. 1, utrudnia lub
uniemo˝liwia przeprowadzenie
kontroli, organ nadzoru mo˝e pod-
jàç w stosunku do takiego pod-
miotu Êrodki okreÊlone w art. 212
ust. 1, przy czym górna granica
wysokoÊci kary pieni´˝nej nak∏a-
danej na ten podmiot nie mo˝e
przekroczyç 10 000 000 z∏.”,

b) wyrazy „Rozdzia∏ 15” zast´puje si´ wyrazami
„Dzia∏ IV”;

50) po art. 224 dodaje si´ art. 224a w brzmieniu:

„Art. 224a. 1. Kto, bioràc udzia∏ w czynnoÊciach
majàcych na celu powstanie zak∏adu
reasekuracji albo b´dàc cz∏onkiem
zarzàdu lub rady nadzorczej zak∏adu
reasekuracji lub likwidatorem, dzia-
∏a na szkod´ zak∏adu reasekuracji,

podlega grzywnie i karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto do-
puszcza si´ czynu okreÊlonego
w ust. 1, dzia∏ajàc w imieniu osoby
prawnej.”;

51) w art. 225 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje
czynnoÊci ubezpieczeniowe lub dzia∏alnoÊç re-
asekuracyjnà,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
Êci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”;

52) po art. 226 dodaje si´ art. 226a w brzmieniu:

„Art. 226a. 1. Kto, nie b´dàc uprawnionym przez
zak∏ad reasekuracji, zawiera w jego
imieniu umowy reasekuracji,

podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopusz-
cza si´ czynu okreÊlonego w ust. 1,
dzia∏ajàc w imieniu osoby praw-
nej.”;

53) w art. 227 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto przy wykonywaniu obowiàzków okreÊlo-
nych w ustawie og∏asza dane nieprawdziwe
albo przedstawia je organowi zak∏adu ubezpie-
czeƒ, organowi zak∏adu reasekuracji, w∏adzom
paƒstwowym lub osobie powo∏anej do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”;

54) art. 228 otrzymuje brzmienie:

„Art. 228. Kto, b´dàc cz∏onkiem zarzàdu lub rady
nadzorczej zak∏adu ubezpieczeƒ albo za-
k∏adu reasekuracji, podaje organowi
nadzoru informacje niezgodne ze sta-
nem faktycznym albo w inny sposób
wprowadza w b∏àd ten organ,

podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wol-
noÊci do lat 2.”;

55) po art. 229 dodaje si´ art. 229a w brzmieniu:

„Art. 229a. Kto, b´dàc cz∏onkiem zarzàdu zak∏adu
reasekuracji albo likwidatorem, nie
zg∏asza wniosku o og∏oszenie upad∏o-
Êci zak∏adu reasekuracji pomimo po-
wstania warunków uzasadniajàcych
wed∏ug przepisów upad∏oÊç zak∏adu
reasekuracji,

podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wol-
noÊci do roku.”;

56) w art. 230 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto, wykonujàc dzia∏alnoÊç gospodarczà, nie
b´dàc zak∏adem ubezpieczeƒ albo zak∏adem
reasekuracji, u˝ywa w nazwie albo do okreÊle-
nia wykonywanej dzia∏alnoÊci lub w reklamie
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wyrazów wskazujàcych na wykonywanie dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej lub reasekuracyj-
nej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.”;

57) art. 231 otrzymuje brzmienie:

„Art. 231. Dyrektor g∏ównego oddzia∏u, który nie
wykonuje obowiàzków, o których mowa
w art. 123 ust. 4 albo art. 223zm ust. 1,

podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wol-
noÊci do roku.”;

58) po art. 232 wyrazy „Rozdzia∏ 16” zast´puje si´ wy-
razami „Dzia∏ V”;

59) po art. 236 wyrazy „Rozdzia∏ 17” zast´puje si´ wy-
razami „Dzia∏ VI”;

60) u˝yte w art. 104 ust. 3, art. 105 ust. 1, art. 109
ust. 8 oraz art. 196 w ró˝nych przypadkach wyrazy
„rozdzia∏ 7” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nim przypadku wyrazami „rozdzia∏ 6”.

Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.6))
w art. 829 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W umowie ubezpieczenia na ˝ycie zawartej na
cudzy rachunek, odpowiedzialnoÊç ubezpie-
czyciela rozpoczyna si´ nie wczeÊniej ni˝ na-
st´pnego dnia po tym, gdy ubezpieczony
oÊwiadczy∏ stronie wskazanej w umowie, ˝e
chce skorzystaç z zastrze˝enia na jego rzecz
ochrony ubezpieczeniowej. OÊwiadczenie po-
winno obejmowaç tak˝e wysokoÊç sumy ubez-
pieczenia. Zmiana umowy na niekorzyÊç ubez-
pieczonego lub osoby uprawnionej do otrzy-
mania sumy ubezpieczenia w razie Êmierci
ubezpieczonego wymaga zgody tego ubezpie-
czonego.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 4a w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) ubezpieczycielu — rozumie si´ przez to za-
k∏ad ubezpieczeƒ albo zak∏ad reasekuracji
prowadzàcy dzia∏alnoÊç na podstawie przepi-
sów o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i rease-
kuracyjnej.”;

2) w art. 15 w ust. 1b uchyla si´ pkt 3.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych na
podstawie Prawa bankowego, przepisów o ob-
rocie papierami wartoÊciowymi, przepisów
o funduszach inwestycyjnych, przepisów
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i reasekura-
cyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych, bez wzgl´du na
wielkoÊç przychodów,”;

2) w art. 3 w ust. 1:

a) po pkt 3a dodaje si´ pkt 3b w brzmieniu:

„3b) zak∏adzie reasekuracji — rozumie si´ przez
to jednostk´ prowadzàcà dzia∏alnoÊç re-
asekuracyjnà na podstawie przepisów
o dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej,”,

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783,
z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166,
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220,
poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143,
poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970,
Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589
i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171,
poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888
i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 19,
poz. 100.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223,
poz. 1466.
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b) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) inwestycjach — rozumie si´ przez to aktywa
posiadane przez jednostk´ w celu osiàg-
ni´cia z nich korzyÊci ekonomicznych wyni-
kajàcych z przyrostu wartoÊci tych akty-
wów, uzyskania przychodów w formie od-
setek, dywidend (udzia∏ów w zyskach) lub
innych po˝ytków, w tym równie˝ z transak-
cji handlowej, a w szczególnoÊci aktywa
finansowe oraz te nieruchomoÊci i warto-
Êci niematerialne i prawne, które nie sà
u˝ytkowane przez jednostk´, lecz sà posia-
dane przez nià w celu osiàgni´cia tych ko-
rzyÊci. W przypadku zak∏adów ubezpieczeƒ
i zak∏adów reasekuracji przez inwestycje
rozumie si´ lokaty,”;

3) w art. 30 ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Powsta∏e na dzieƒ wyceny ró˝nice kursowe od
inwestycji stanowiàcych pokrycie rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych, zak∏ady ubezpie-
czeƒ na ˝ycie oraz zak∏ady reasekuracji prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà w zakresie
reasekuracji ubezpieczeƒ na ˝ycie zaliczajà do
przychodów lub kosztów dzia∏alnoÊci lokacyj-
nej i wykazujà w technicznym rachunku ubez-
pieczeƒ na ˝ycie.

6. Powsta∏e na dzieƒ wyceny ró˝nice kursowe od
inwestycji stanowiàcych pokrycie rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych w cz´Êci dotyczàcej
lokat Êrodków skapitalizowanej wartoÊci rent
i rezerwy na premie oraz rabaty dla ubezpie-
czonych, zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych
i osobowych oraz zak∏ady reasekuracji prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà w zakresie
reasekuracji ubezpieczeƒ majàtkowych i oso-
bowych zaliczajà do przychodów lub kosztów
dzia∏alnoÊci lokacyjnej i wykazujà w technicz-
nym rachunku ubezpieczeƒ majàtkowych
i osobowych.”;

4) w art. 36:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kapita∏ zak∏adowy spó∏ek kapita∏owych, to-
warzystw ubezpieczeƒ wzajemnych, towa-
rzystw reasekuracji wzajemnej, fundusz
udzia∏owy spó∏dzielni wykazuje si´ w wyso-
koÊci okreÊlonej w umowie lub statucie
i wpisanej w rejestrze sàdowym. Zadeklaro-
wane lecz niewniesione wk∏ady kapita∏owe
ujmuje si´ jako nale˝ne wk∏ady na poczet
kapita∏u.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w spó∏kach z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià, towarzystwach ubezpieczeƒ wzajem-
nych i towarzystwach reasekuracji wzajem-
nej — o udzia∏y w∏asne,”;

5) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zak∏ady ubezpieczeƒ zaliczajà do kosztów
operacyjnych zmiany stanu rezerw technicz-
no-ubezpieczeniowych, które powinny za-

pewniç pe∏ne pokrycie bie˝àcych i przy-
sz∏ych zobowiàzaƒ, jakie mogà wynikaç
z umów ubezpieczenia i umów reasekura-
cji.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zak∏ady reasekuracji zaliczajà do kosztów
operacyjnych zmiany stanu rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych, które powinny
zapewniç pe∏ne pokrycie bie˝àcych i przy-
sz∏ych zobowiàzaƒ, jakie mogà wynikaç
z umów reasekuracji.”;

6) w art. 42 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„W jednostkach innych ni˝ banki, zak∏ady ubez-
pieczeƒ i zak∏ady reasekuracji na wynik finanso-
wy netto sk∏adajà si´:”;

7) w art. 44:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„W zak∏adach ubezpieczeƒ i zak∏adach reaseku-
racji na wynik finansowy netto sk∏adajà si´:”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zak∏ad ubezpieczeƒ prowadzàcy dzia∏alnoÊç
ubezpieczeniowà w dziale ubezpieczeƒ na
˝ycie lub zak∏ad reasekuracji prowadzàcy
dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà w zakresie re-
asekuracji ubezpieczeƒ na ˝ycie inwestujà
∏àcznie Êrodki w∏asne i Êrodki stanowiàce
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych,”;

8) w art. 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Bilans powinien zawieraç informacje w zakre-
sie ustalonym:

1) dla jednostek innych ni˝ banki, zak∏ady
ubezpieczeƒ i zak∏ady reasekuracji — w za-
∏àczniku nr 1 do ustawy,

2) dla banków — w za∏àczniku nr 2 do ustawy,

3) dla zak∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów rease-
kuracji — w za∏àczniku nr 3 do ustawy.”;

9) w art. 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rachunek zysków i strat powinien zawieraç in-
formacje w zakresie ustalonym:

1) dla jednostek innych ni˝ banki, zak∏ady
ubezpieczeƒ i zak∏ady reasekuracji — w za-
∏àczniku nr 1 do ustawy, w wariancie kalku-
lacyjnym albo porównawczym, zale˝nie od
wyboru dokonanego przez kierownika jed-
nostki,

2) dla banków — w za∏àczniku nr 2 do ustawy,

3) dla zak∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów rease-
kuracji — w za∏àczniku nr 3 do ustawy.”;

10) w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres informacji dodatkowej, sporzàdzanej
przez jednostki inne ni˝ banki, zak∏ady ubezpie-
czeƒ i zak∏ady reasekuracji, okreÊla za∏àcznik
nr 1 do ustawy.”;
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11) w art. 48a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w∏as-
nym obejmuje informacje o zmianach poszcze-
gólnych sk∏adników kapita∏u (funduszu) w∏as-
nego za bie˝àcy i poprzedni rok obrotowy
okreÊlone:

1) dla jednostek innych ni˝ banki, zak∏ady
ubezpieczeƒ i zak∏ady reasekuracji — w za-
∏àczniku nr 1 do ustawy,

2) dla banków — w za∏àczniku nr 2 do ustawy,

3) dla zak∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów rease-
kuracji — w za∏àczniku nr 3 do ustawy.”;

12) w art. 48b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych sporzàdzo-
ny metodà bezpoÊrednià albo poÊrednià, za-
le˝nie od wyboru dokonanego przez kierowni-
ka jednostki, wykazuje dane za bie˝àcy i po-
przedni rok obrotowy, obejmujàc informacje
w zakresie ustalonym:

1) dla jednostek innych ni˝ banki, zak∏ady
ubezpieczeƒ i zak∏ady reasekuracji — w za-
∏àczniku nr 1 do ustawy,

2) dla banków — w za∏àczniku nr 2 do ustawy,

3) dla zak∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów rease-
kuracji — w za∏àczniku nr 3 do ustawy.”;

13) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku spó∏ek kapita∏owych, spó∏ek ko-
mandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpie-
czeƒ wzajemnych, towarzystw reasekuracji
wzajemnej, spó∏dzielni, przedsi´biorstw paƒ-
stwowych, kierownik jednostki sporzàdza,
wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym,
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci jednostki.”;

14) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do banków, za-
k∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji.”;

15) w art. 64 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) banków, zak∏adów ubezpieczeƒ oraz zak∏adów
reasekuracji,”;

16) w art. 64a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zak∏adu ubezpieczeƒ, zak∏adu reasekuracji
oraz”;

17) w art. 65 w ust. 5:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) stwierdzenie utworzenia przez zak∏ad ubez-
pieczeƒ rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych w wysokoÊci zapewniajàcej pe∏ne wy-
wiàzanie si´ z bie˝àcych i przysz∏ych zobo-
wiàzaƒ, wynikajàcych z zawartych umów
ubezpieczenia i umów reasekuracji, oraz za-
bezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie
z przepisami o dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
wej i dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej, a tak˝e
prawid∏owoÊci wyliczenia marginesu wy-
p∏acalnoÊci i posiadania finansowego po-
krycia tego marginesu,”,

b) dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) stwierdzenie utworzenia przez zak∏ad re-
asekuracji rezerw techniczno-ubezpiecze-
niowych w wysokoÊci zapewniajàcej pe∏ne
wywiàzanie si´ z bie˝àcych i przysz∏ych zo-
bowiàzaƒ, wynikajàcych z zawartych
umów reasekuracji, oraz zabezpieczenie
tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami
o dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej, a tak˝e pra-
wid∏owoÊci wyliczenia marginesu wyp∏a-
calnoÊci i posiadania finansowego pokry-
cia tego marginesu,”;

18) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. Spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià, towarzystwa ubezpieczeƒ wzajem-
nych, towarzystwa reasekuracji wzajem-
nej, spó∏ki akcyjne oraz spó∏dzielnie sà
obowiàzane do udost´pnienia wspólni-
kom, akcjonariuszom lub cz∏onkom rocz-
nego sprawozdania finansowego i spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci jednostki, a je˝e-
li sprawozdanie finansowe podlega obo-
wiàzkowi badania — tak˝e opinii wraz
z raportem bieg∏ego rewidenta — najpóê-
niej na 15 dni przed zgromadzeniem
wspólników, walnym zgromadzeniem
akcjonariuszy lub walnym zgromadze-
niem cz∏onków albo przedstawicieli
cz∏onków spó∏dzielni. Spó∏ka akcyjna
udost´pnia ponadto akcjonariuszom
sprawozdanie rady nadzorczej lub komi-
sji rewizyjnej albo organu administrujà-
cego.”;

19) w art. 81 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) szczegó∏owe zasady sporzàdzania przez jed-
nostki inne ni˝ banki, zak∏ady ubezpieczeƒ
i zak∏ady reasekuracji skonsolidowanych
sprawozdaƒ finansowych grup kapita∏o-
wych, w tym zakres informacji wykazywa-
nych w tych sprawozdaniach oraz w spra-
wozdaniach z dzia∏alnoÊci,”,

b) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) szczególne zasady rachunkowoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji, w tym
równie˝ tworzenia rezerw techniczno-ubez-
pieczeniowych oraz zakres informacji wyka-
zywanych w informacji dodatkowej, zasady
sporzàdzania skonsolidowanych sprawo-
zdaƒ finansowych grup kapita∏owych,
w tym zakres informacji wykazywanych
w skonsolidowanych sprawozdaniach
finansowych grup kapita∏owych oraz
w sprawozdaniach z dzia∏alnoÊci,”;

20) w art. 83 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Finan-
sowego — dla zak∏adów ubezpieczeƒ, zak∏a-
dów reasekuracji lub funduszy emerytal-
nych,”;
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21) w za∏àczniku nr 1 tytu∏ otrzymuje brzmienie:

„Zakres informacji wykazywanych w sprawozda-
niu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy,
dla innych jednostek ni˝ banki, zak∏ady ubezpie-
czeƒ i zak∏ady reasekuracji”;

22) w za∏àczniku nr 3 tytu∏ otrzymuje brzmienie:

„Zakres informacji wykazywanych w sprawozda-
niu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy,
dla zak∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekura-
cji”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168,
poz. 1186, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 36:

a) po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu:

„12a) towarzystw reasekuracji wzajemnej;”,

b) w pkt 15 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 16 w brzmieniu:

„16) g∏ównych oddzia∏ów zagranicznych zak∏a-
dów reasekuracji.”;

2) w art. 38:

a) po pkt 13 dodaje si´ pkt 13a w brzmieniu:

„13a) w przypadku towarzystwa reasekuracji
wzajemnej — oznaczenie terytorialnego
zasi´gu dzia∏alnoÊci towarzystwa, ozna-
czenie dzia∏u ubezpieczeƒ obj´tego dzia-
∏alnoÊcià towarzystwa, wysokoÊç kapita∏u
zak∏adowego i zapasowego, wzmiank´
o cz´Êciowym ograniczeniu lub cofni´ciu
zezwolenia na prowadzenie towarzy-
stwa;”,

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) w przypadku g∏ównych oddzia∏ów zagra-
nicznych zak∏adów ubezpieczeƒ oraz g∏ów-
nych oddzia∏ów zagranicznych zak∏adów
reasekuracji:

a) oznaczenie zagranicznego zak∏adu ubez-
pieczeƒ albo zagranicznego zak∏adu re-
asekuracji wraz z okreÊleniem jego for-
my organizacyjno-prawnej,

b) siedzib´ i adres zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ albo zagranicznego zak∏a-
du reasekuracji,

c) je˝eli zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ
albo zagraniczny zak∏ad reasekuracji ist-
nieje lub wykonuje dzia∏alnoÊç na pod-
stawie wpisu do rejestru — rejestr,
w którym wpisany jest zagraniczny za-
k∏ad ubezpieczeƒ albo zagraniczny za-
k∏ad reasekuracji, wraz z numerem wpi-
su do rejestru oraz okreÊleniem organu
prowadzàcego rejestr i przechowujàce-
go akta,

d) je˝eli zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ
albo zagraniczny zak∏ad reasekuracji nie
podlega prawu jednego z paƒstw cz∏on-

kowskich Unii Europejskiej lub paƒstw
cz∏onkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym — okreÊlenie prawa
paƒstwa w∏aÊciwego dla zagranicznego
zak∏adu ubezpieczeƒ albo zagraniczne-
go zak∏adu reasekuracji.”;

3) w art. 39:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oznaczenie organu uprawnionego do repre-
zentowania podmiotu oraz osób wchodzà-
cych w jego sk∏ad, ze wskazaniem sposobu
reprezentacji, a w przypadku gdy w spó∏-
kach osobowych nie ma takiego organu —
wskazanie wspólników uprawnionych do
reprezentowania spó∏ki, a tak˝e sposobu re-
prezentacji; w przypadku oddzia∏ów przed-
si´biorców zagranicznych, g∏ównych od-
dzia∏ów zagranicznych zak∏adów ubezpie-
czeƒ oraz g∏ównych oddzia∏ów zagranicz-
nych zak∏adów reasekuracji dane te podle-
gajà ujawnieniu co do przedsi´biorców za-
granicznych, zagranicznych zak∏adów ubez-
pieczeƒ i zagranicznych zak∏adów reaseku-
racji, odpowiednio z uwzgl´dnieniem od-
miennoÊci struktury ich organów;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oznaczenie organów nadzoru wraz z ich
sk∏adem osobowym; w przypadku oddzia-
∏ów przedsi´biorców zagranicznych, g∏ów-
nych oddzia∏ów zagranicznych zak∏adów
ubezpieczeƒ oraz g∏ównych oddzia∏ów za-
granicznych zak∏adów reasekuracji dane te
podlegajà ujawnieniu co do przedsi´bior-
ców zagranicznych, zagranicznych zak∏adów
ubezpieczeƒ i zagranicznych zak∏adów re-
asekuracji, odpowiednio z uwzgl´dnieniem
odmiennoÊci struktury ich organów;”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oznaczenie osoby upowa˝nionej przez
przedsi´biorc´ zagranicznego do reprezen-
towania go w oddziale; dyrektora i zast´p-
ców dyrektora g∏ównego oddzia∏u zagra-
nicznego zak∏adu ubezpieczeƒ oraz osoby
upowa˝nionej do reprezentacji zagraniczne-
go zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie dzia∏al-
noÊci g∏ównego oddzia∏u; dyrektora i za-
st´pców dyrektora g∏ównego oddzia∏u za-
granicznego zak∏adu reasekuracji oraz oso-
by upowa˝nionej do reprezentacji zagra-
nicznego zak∏adu reasekuracji w zakresie
dzia∏alnoÊci g∏ównego oddzia∏u; oznaczenie
pe∏nomocnika uprawnionego do dzia∏ania
w imieniu przedsi´biorcy zagranicznego
w zakresie przedsi´biorstwa zagranicznego
wraz z zakresem jego umocowania;”;

4) w art. 40 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedmiot dzia∏alnoÊci wed∏ug Polskiej Klasy-
fikacji Dzia∏alnoÊci (PKD), z tym ˝e w przypad-
ku oddzia∏ów przedsi´biorców zagranicznych,
g∏ównych oddzia∏ów zagranicznych zak∏adów
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ubezpieczeƒ oraz g∏ównych oddzia∏ów zagra-
nicznych zak∏adów reasekuracji okreÊla si´
przedmiot dzia∏alnoÊci oddzia∏u;”;

5) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku oddzia∏ów przedsi´biorców za-
granicznych, g∏ównych oddzia∏ów zagranicz-
nych zak∏adów ubezpieczeƒ oraz g∏ównych od-
dzia∏ów zagranicznych zak∏adów reasekuracji
dzia∏ajàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dane, o których mowa w ust. 1, za-
mieszcza si´ co do oddzia∏ów i odpowiednio
przedsi´biorców zagranicznych, zagranicznych
zak∏adów ubezpieczeƒ lub zagranicznych za-
k∏adów reasekuracji.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) holding finansowy — grup´ podmiotów,

w której pierwotnym podmiotem dominujà-
cym jest instytucja finansowa, która nie jest
dominujàcym podmiotem nieregulowanym
w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia
15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupe∏niajàcym
nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami
ubezpieczeƒ, zak∏adami reasekuracji i firmami
inwestycyjnymi wchodzàcymi w sk∏ad konglo-
meratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42,
poz. 341), zwanej dalej „ustawà o nadzorze
uzupe∏niajàcym”, a w sk∏ad grupy wchodzà
wy∏àcznie lub w wi´kszoÊci banki, instytucje
kredytowe lub instytucje finansowe, przy
czym przynajmniej jednym podmiotem zale˝-
nym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub
instytucja kredytowa,”;

2) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do banku,
którego za∏o˝ycielem jest Skarb Paƒstwa, bank
krajowy, instytucja kredytowa, bank zagranicz-
ny, krajowy lub zagraniczny zak∏ad ubezpie-
czeƒ, krajowy lub zagraniczny zak∏ad reaseku-
racji lub mi´dzynarodowa instytucja finanso-
wa.”;

3) w art. 127 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na wniosek banku realizujàcego program po-
st´powania naprawczego lub banku przejmu-
jàcego bank zagro˝ony upad∏oÊcià lub likwida-

cjà, Komisja Nadzoru Finansowego mo˝e wy-
daç zgod´ na nieuwzgl´dnianie w pomniejsze-
niach funduszy podstawowych lub uzupe∏nia-
jàcych, dla celów wyznaczania limitów, o któ-
rych mowa w art. 71 ust. 1 i 2, cz´Êci lub ca∏o-
Êci zaanga˝owania kapita∏owego banku w in-
stytucje finansowe, instytucje kredytowe, ban-
ki, zak∏ady ubezpieczeƒ i zak∏ady reasekuracji,
wyra˝onego w postaci:

1) posiadanych akcji lub udzia∏ów,

2) kwot zakwalifikowanych do zobowiàzaƒ
podporzàdkowanych,

3) innego zaanga˝owania kapita∏owego
w sk∏adniki zaliczane do funduszy w∏asnych
lub kapita∏ów tych podmiotów, w tym do-
p∏aty na rzecz spó∏ki z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià, wed∏ug wartoÊci bilansowej.”;

4) w art. 140a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie
banku krajowego lub zezwolenia, o którym
mowa w art. 25, Komisja Nadzoru Finansowe-
go zasi´ga opinii w∏aÊciwych w∏adz nadzor-
czych paƒstwa cz∏onkowskiego, gdy bank ten
b´dzie:

1) podmiotem zale˝nym od:

a) instytucji kredytowej,

b) podmiotu dominujàcego wobec instytu-
cji kredytowej,

c) zak∏adu ubezpieczeƒ, zak∏adu reasekura-
cji lub firmy inwestycyjnej, które uzyska∏y
odpowiednie zezwolenia na wykonywa-
nie dzia∏alnoÊci w paƒstwie cz∏onkow-
skim,

d) podmiotu dominujàcego wobec zak∏adu
ubezpieczeƒ, zak∏adu reasekuracji lub fir-
my inwestycyjnej, które uzyska∏y odpo-
wiednie zezwolenia na wykonywanie
dzia∏alnoÊci w paƒstwie cz∏onkowskim,

2) kontrolowany przez te same osoby fizyczne
lub prawne, które kontrolujà instytucj´ kre-
dytowà, zak∏ad ubezpieczeƒ, zak∏ad reaseku-
racji lub firm´ inwestycyjnà, które uzyska∏y
odpowiednie zezwolenia na wykonywanie
dzia∏alnoÊci w paƒstwie cz∏onkowskim.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Ko-
deks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,
z póên. zm.10)) w art. 4 w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmie-
nie:

„7) instytucja finansowa — bank, fundusz inwesty-
cyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub
powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny,
zak∏ad ubezpieczeƒ, zak∏ad reasekuracji, fundusz
powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz

———————
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,
Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz 408
i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935
i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118,
poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz
z 2009 r. Nr 13, poz. 69.
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emerytalny lub dom maklerski, majàce siedzib´
w Rzeczypospolitej Polskiej albo w paƒstwie na-
le˝àcym do Organizacji Wspó∏pracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD),”.

Art. 8. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finanso-
wego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z niele-
galnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciw-
dzia∏aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1505, z póên. zm.11)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) instytucji obowiàzanej — rozumie si´ przez to
banki, Narodowy Bank Polski — w zakresie,
w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób
prawnych, sprzeda˝ numizmatów, skup z∏ota
i wymian´ zniszczonych Êrodków p∏atniczych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.
z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.12)), oddzia∏y
banków zagranicznych, instytucje pieniàdza
elektronicznego, oddzia∏y zagranicznych insty-
tucji pieniàdza elektronicznego oraz agentów
rozliczeniowych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç na
podstawie ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o elektronicznych instrumentach p∏atniczych
(Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z póên. zm.13)), firmy
inwestycyjne i banki powiernicze w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z póên. zm.14)), zagraniczne osoby
prawne prowadzàce na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej dzia∏alnoÊç maklerskà w zakre-
sie obrotu towarami gie∏dowymi i towarowe do-
my maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z póên. zm.15))
oraz spó∏ki handlowe, o których mowa
w art. 50a ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych, Krajowy Depozyt
Papierów WartoÊciowych S.A. — w zakresie,
w jakim prowadzi rachunki papierów wartoÊcio-
wych, oraz spó∏ka, której Krajowy Depozyt Pa-
pierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wykony-
wanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mo-
wa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi –
w zakresie, w jakim prowadzi rachunki papierów
wartoÊciowych, podmioty prowadzàce dzia∏al-
noÊç w zakresie gier losowych, zak∏adów wza-
jemnych i gier na automatach oraz gier na auto-
matach o niskich wygranych, zak∏ady ubezpie-
czeƒ, g∏ówne oddzia∏y zagranicznych zak∏adów
ubezpieczeƒ, zak∏ady reasekuracji, g∏ówne od-
dzia∏y zagranicznych zak∏adów reasekuracji, fun-
dusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy in-
westycyjnych, spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowe, paƒstwowe przedsi´biorstwo
u˝ytecznoÊci publicznej Poczta Polska, notariu-
szy w zakresie czynnoÊci notarialnych dotyczà-
cych obrotu wartoÊciami majàtkowymi, adwo-
katów wykonujàcych zawód, radców prawnych
wykonujàcych zawód poza stosunkiem pracy,
prawników zagranicznych Êwiadczàcych pomoc
prawnà poza stosunkiem pracy, bieg∏ych rewi-
dentów wykonujàcych zawód, doradców podat-
kowych wykonujàcych zawód, podmioty prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç kantorowà, przedsi´biorców
prowadzàcych: domy aukcyjne, antykwariaty,
dzia∏alnoÊç leasingowà lub factoringowà, dzia-
∏alnoÊç w zakresie: obrotu metalami lub kamie-
niami szlachetnymi i pó∏szlachetnymi, sprzeda-
˝y komisowej, udzielania po˝yczek pod zastaw
(lombardy) lub poÊrednictwa w obrocie nieru-
chomoÊciami oraz fundacje;”;

2) w art. 21 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Komisja Nadzoru Finansowego w stosunku do

banków, oddzia∏ów zagranicznych instytucji kre-
dytowych i oddzia∏ów banków zagranicznych,
zak∏adów ubezpieczeƒ i g∏ównych oddzia∏ów
zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ, zak∏adów
reasekuracji i g∏ównych oddzia∏ów zagranicz-
nych zak∏adów reasekuracji oraz w stosunku do
firm inwestycyjnych i banków powierniczych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, zagra-
nicznych osób prawnych prowadzàcych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç
maklerskà w zakresie obrotu towarami gie∏do-
wymi, towarowych domów maklerskich w rozu-
mieniu ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych, jak równie˝ w stosunku
do funduszy inwestycyjnych, towarzystw fun-
duszy inwestycyjnych i Krajowego Depozytu
Papierów WartoÊciowych S.A. oraz spó∏ki, któ-
rej Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych
S.A. przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakre-
su zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi;”;

3) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Finanso-

wego lub osób przez niego upowa˝nionych —
wy∏àcznie w sprawach zwiàzanych z wykony-
waniem nadzoru bankowego, w sprawach
zwiàzanych z wykonywaniem nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i dzia∏alnoÊcià
reasekuracyjnà oraz w stosunku do firm inwe-
stycyjnych i banków powierniczych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, zagranicznych
osób prawnych prowadzàcych na terytorium

———————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61,
poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317.

13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.

14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
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Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç makler-
skà w zakresie obrotu towarami gie∏dowymi,
towarowych domów maklerskich w rozumie-
niu ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych oraz w stosunku do
funduszy inwestycyjnych, towarzystw fundu-
szy inwestycyjnych i Krajowego Depozytu Pa-
pierów WartoÊciowych S.A. oraz spó∏ki, której
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych
S.A. przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z za-
kresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;”.

Art. 9. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z póên. zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w cz´Êci trzeciej tytu∏ tytu∏u III otrzymuje brzmie-
nie:

„Post´powanie upad∏oÊciowe wobec zak∏adów
ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji”;

2) w art. 471 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci zak∏adu ubez-
pieczeƒ lub zak∏adu reasekuracji mo˝e zg∏osiç
tak˝e Komisja Nadzoru Finansowego, zwana
dalej „Komisjà”.”;

3) w art. 472 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed og∏oszeniem upad∏oÊci zak∏adu ubez-
pieczeƒ lub zak∏adu reasekuracji sàd zasi´ga
opinii Komisji co do osoby syndyka. Syndyk
powinien posiadaç znajomoÊç organizacji
i zasad dzia∏ania zak∏adów ubezpieczeƒ i za-
k∏adów reasekuracji. Syndykiem mo˝e byç in-
ny zak∏ad ubezpieczeƒ lub inny zak∏ad rease-
kuracji.”;

4) w art. 473 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W postanowieniu o og∏oszeniu upad∏oÊci za-
k∏adu ubezpieczeƒ sàd po zasi´gni´ciu opinii
Komisji ustanawia kuratora do reprezentowa-
nia w post´powaniu upad∏oÊciowym intere-
sów osób ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych z umów ubez-
pieczenia.”;

5) w art. 477 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci aktywa stano-
wiàce pokrycie rezerw techniczno-ubezpiecze-
niowych upad∏ego zak∏adu ubezpieczeƒ two-
rzà osobnà mas´ upad∏oÊci przeznaczonà na
zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u umów ubezpie-
czenia, umów reasekuracji oraz kosztów likwi-
dacji tej masy.”;

6) po art. 477 dodaje si´ art. 4771 w brzmieniu:

„Art. 4771. 1. Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci akty-
wa stanowiàce pokrycie rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych upad∏e-
go zak∏adu reasekuracji tworzà
osobnà mas´ upad∏oÊci przeznaczo-
nà na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u
umów reasekuracji oraz kosztów li-
kwidacji tej masy.

2. Likwidacj´ osobnej masy upad∏oÊci
przeprowadza syndyk.”;

7) w art. 478 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z osobnej masy upad∏oÊci zak∏adu ubezpie-

czeƒ zaspokaja si´ kolejno:
1) koszty likwidacji osobnej masy upad∏oÊci;
2) wierzytelnoÊci z umów ubezpieczenia;
3) wierzytelnoÊci z umów reasekuracji.”;

8) po art. 478 dodaje si´ art. 4781 w brzmieniu:

„Art. 4781. Z osobnej masy upad∏oÊci zak∏adu re-
asekuracji zaspokaja si´ kolejno:
1) koszty likwidacji osobnej masy upa-

d∏oÊci;
2) wierzytelnoÊci z umów reasekura-

cji.”;

9) w cz´Êci trzeciej w tytule III tytu∏ dzia∏u II otrzymu-
je brzmienie:

„Post´powanie upad∏oÊciowe wobec majàcych
siedzib´ w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej lub paƒstwach cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym zak∏adów ubezpieczeƒ i ich oddzia∏ów
oraz zak∏adów reasekuracji i ich oddzia∏ów”;

10) art. 481 otrzymuje brzmienie:

„Art. 481. Przepisy art. 452 ust. 2, art. 453—466
i art. 4671—470 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku:
1) og∏oszenia upad∏oÊci krajowego za-

k∏adu ubezpieczeƒ lub krajowego za-
k∏adu reasekuracji, je˝eli prowadzi on
dzia∏alnoÊç tak˝e za granicà Rzeczy-
pospolitej Polskiej w co najmniej jed-
nym innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏on-
kowskim Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;

2) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia po-
st´powania uk∏adowego lub innego
podobnego post´powania wobec:
a) zagranicznego zak∏adu ubezpie-

czeƒ,
b) zagranicznego zak∏adu reasekuracji

— majàcego siedzib´ w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
paƒstwie cz∏onkowskim Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europej-

———————
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279 oraz z 2008 r.
Nr 96, poz. 606, Nr 116, poz. 731 i Nr 234, poz. 1572.
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skim Obszarze Gospodarczym, je˝eli
prowadzi on dzia∏alnoÊç w Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

3) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia po-
st´powania uk∏adowego lub innego
podobnego post´powania wobec:
a) zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ,
b) zagranicznego zak∏adu reasekuracji

— majàcego siedzib´ w paƒstwie nie-
b´dàcym cz∏onkiem Unii Europejskiej
lub cz∏onkiem Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronà umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, je˝eli prowadzi
on dzia∏alnoÊç w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w co najmniej jednym
innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkow-
skim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym.”;

11) w art. 482:
a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) „krajowy zak∏ad reasekuracji” — przedsi´-
biorc´ majàcego siedzib´ na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej, który uzyska∏ zezwo-
lenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci rease-
kuracyjnej w rozumieniu odr´bnych prze-
pisów;”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) „oddzia∏ krajowego zak∏adu reasekuracji”

— jednostk´ organizacyjnà krajowego za-
k∏adu reasekuracji, wykonujàcà w jego
imieniu i na jego rzecz wszystkie lub nie-
które czynnoÊci wynikajàce z zezwolenia
udzielonego krajowemu zak∏adowi rease-
kuracji;”,

c) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) „zagraniczny zak∏ad reasekuracji” —

przedsi´biorc´ majàcego siedzib´ za grani-
cà Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujàce-
go dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà w rozumie-
niu odr´bnych przepisów;”,

d) w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda-
je si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) „oddzia∏ zagranicznego zak∏adu reasekura-

cji” — jednostk´ organizacyjnà zagraniczne-
go zak∏adu reasekuracji, wykonujàcà w jego
imieniu i na jego rzecz dzia∏alnoÊç reaseku-
racyjnà.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzo-
rze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z póên.
zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której

mowa w przepisach o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzorowi podlegajà podmioty prowadzàce

dzia∏alnoÊç w zakresie, o którym mowa
w ust. 1, w szczególnoÊci zak∏ady ubezpie-
czeƒ, zak∏ady reasekuracji, poÊrednicy ubez-
pieczeniowi, fundusze emerytalne i towarzy-
stwa emerytalne, zwane dalej „podmiotami
nadzorowanymi”.”;

2) w art. 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zak∏ady ubezpieczeƒ i zak∏ady reasekuracji do

wysokoÊci 0,14 % zbioru sk∏adek brutto;”;

3) w art. 17:
a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Komisja mo˝e wyst´powaç do organów
nadzorujàcych dzia∏alnoÊç instytucji finan-
sowych paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej o udost´pnienie informacji po-
trzebnych do wykonywania zadaƒ z zakre-
su nadzoru.

2b. Informacje uzyskane w trybie, o którym
mowa w ust. 2a, Komisja mo˝e:
1) wykorzystaç wy∏àcznie na potrzeby wy-

konywania zadaƒ z zakresu nadzoru;
2) przekazaç poza Komisj´ wy∏àcznie po

uprzednim uzyskaniu zgody organu,
który je udost´pni∏ i w zakresie udzielo-
nej zgody.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja mo˝e udzielaç zagranicznym orga-
nom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej informacji posiadanych w zwiàzku
z wykonywaniem zadaƒ z zakresu nadzoru
nad dzia∏alnoÊcià zak∏adów ubezpieczeƒ
i zak∏adów reasekuracji w zakresie zwiàza-
nym z wykonywaniem zadaƒ z zakresu nad-
zoru uzupe∏niajàcego, o którym mowa
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nad-
zorze uzupe∏niajàcym nad instytucjami kre-
dytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ, zak∏ada-
mi reasekuracji i firmami inwestycyjnymi
wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finan-
sowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42,
poz. 341).”.

Art. 11. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o poÊred-
nictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154,
z póên. zm.18)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19 ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„6a. W przypadku zak∏adu ubezpieczeƒ z siedzibà

w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
wykonujàcego dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà

———————
17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891
i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719,
Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.
Nr 82, poz. 557 i Nr 171, poz. 1206 oraz z 2008 r. Nr 228,
poz. 1507.

———————
18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 167,
poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie przepisów dzia∏u II rozdzia∏u 6
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, na
potrzeby kontroli i nadzoru nad dzia∏alnoÊcià
tego zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie korzy-
stania z agentów ubezpieczeniowych stosuje
si´ odpowiednio art. 139 oraz art. 205 ust. 2
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.”;

2) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie dotyczy:

1) umowy ubezpieczenia, na podstawie której
broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczo-
nym lub ubezpieczajàcym, ani umowy za-
wartej przez brokera ubezpieczeniowego
z zak∏adem ubezpieczeƒ, dotyczàcych spo-
sobu wzajemnego rozliczania si´ z tytu∏u
wykonywania czynnoÊci brokerskich;

2) zlecania brokerom reasekuracyjnym zawie-
rania umów reasekuracji, w zakresie cedo-
wania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów
gwarancji ubezpieczeniowych;

3) zlecania brokerom reasekuracyjnym zawie-
rania umów retrocesji, w zakresie cedowa-
nia ryzyka z umów reasekuracji.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o nie-
których zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91,
poz. 871 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183,
poz. 1538) w art. 2 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmie-
nie:

„11) zak∏ad ubezpieczeƒ lub zak∏ad reasekuracji
w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151, z póên. zm.19));”.

Art. 13. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546,
z póên. zm.20)) w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja, przed udzieleniem zezwolenia na wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci przez towarzystwo, zasi´ga
opinii w∏aÊciwego organu paƒstwa cz∏onkow-
skiego, je˝eli towarzystwo jest:

1) spó∏kà zale˝nà od innej spó∏ki zarzàdzajàcej,
firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej,
podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç ubezpie-
czeniowà na podstawie zezwolenia w paƒstwie
cz∏onkowskim lub podmiotu prowadzàcego
dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà na podstawie ze-
zwolenia w paƒstwie cz∏onkowskim;

2) spó∏kà zale˝nà od podmiotu dominujàcego
wobec innej spó∏ki zarzàdzajàcej, firmy inwe-

stycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu pro-
wadzàcego dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà po-
siadajàcego zezwolenie w paƒstwie cz∏onkow-
skim lub podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç
reasekuracyjnà na podstawie zezwolenia
w paƒstwie cz∏onkowskim;

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne
lub prawne, które kontrolujà innà spó∏k´ zarzà-
dzajàcà, firm´ inwestycyjnà, instytucj´ kredy-
towà, podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç ubez-
pieczeniowà posiadajàcy zezwolenie w paƒ-
stwie cz∏onkowskim lub podmiot prowadzàcy
dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà posiadajàcy zezwo-
lenie w paƒstwie cz∏onkowskim.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nad-
zorze uzupe∏niajàcym nad instytucjami kredytowymi,
zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami inwestycyjnymi
wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finansowego
(Dz. U. Nr 83, poz. 719 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o nadzorze uzupe∏niajàcym nad instytucjami kre-
dytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ, zak∏adami re-
asekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzàcymi
w sk∏ad konglomeratu finansowego”;

2) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa okreÊla zasady sprawowania nadzoru
uzupe∏niajàcego nad instytucjami kredytowy-
mi, zak∏adami ubezpieczeƒ, zak∏adami rease-
kuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzàcymi
w sk∏ad konglomeratu finansowego oraz zasa-
dy obj´cia nadzorem uzupe∏niajàcym innych
podmiotów dzia∏ajàcych w konglomeracie
finansowym, w tym dominujàcych podmiotów
nieregulowanych.”;

3) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Celem nadzoru uzupe∏niajàcego jest ochrona
stabilnoÊci finansowej instytucji kredytowych,
zak∏adów ubezpieczeƒ, zak∏adów reasekuracji
i firm inwestycyjnych wchodzàcych w sk∏ad
konglomeratu finansowego.”;

4) w art. 3:

a) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) zak∏ad reasekuracji:

a) krajowy zak∏ad reasekuracji w rozumie-
niu art. 2 ust. 1 pkt 16a ustawy o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej,

b) zagraniczny zak∏ad reasekuracji w rozu-
mieniu art. 2 ust. 1 pkt 16b ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podmiot regulowany — instytucj´ kredyto-
wà, zak∏ad ubezpieczeƒ, zak∏ad reasekuracji
lub firm´ inwestycyjnà;”,

———————
19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.

20) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.
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c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) sektor ubezpieczeniowy — sektor, który
tworzà zak∏ady ubezpieczeƒ, zak∏ady rease-
kuracji lub dominujàcy podmiot ubezpie-
czeniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 13a ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej;”.

Art. 15. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538,
z póên. zm.21)) w art. 3 pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) zak∏adzie ubezpieczeƒ — rozumie si´ przez to
krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U.
Nr 124, poz. 1151, z póên. zm.22)), zagraniczny
zak∏ad ubezpieczeƒ, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 16 tej ustawy, prowadzàcy dzia∏alnoÊç
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajo-
wy zak∏ad reasekuracji, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 16a tej ustawy, oraz zagraniczny za-
k∏ad reasekuracji, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 16b tej ustawy, prowadzàcy dzia∏alnoÊç na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”.

Art. 16. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzo-
rze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119, z póên. zm.23)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nadzór uzupe∏niajàcy, sprawowany zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r.
o nadzorze uzupe∏niajàcym nad instytucjami
kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ, zak∏ada-
mi reasekuracji i firmami inwestycyjnymi
wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finanso-
wego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341).”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym
jest zapewnienie prawid∏owego funkcjo-
nowania tego rynku, jego stabilnoÊci, bez-
pieczeƒstwa oraz przejrzystoÊci, zaufania
do rynku finansowego, a tak˝e zapewnie-
nie ochrony interesów uczestników tego
rynku, przez realizacj´ celów okreÊlonych
w szczególnoÊci w ustawie — Prawo ban-
kowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytal-
nym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych,

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze
nad rynkiem kapita∏owym, ustawie z dnia
12 wrzeÊnia 2002 r. o elektronicznych in-
strumentach p∏atniczych oraz ustawie
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzu-
pe∏niajàcym nad instytucjami kredytowy-
mi, zak∏adami ubezpieczeƒ, zak∏adami re-
asekuracji i firmami inwestycyjnymi
wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu
finansowego.”;

3) w art. 12 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rynku ubezpieczeniowego w sprawach:

a) wydawania i cofania zezwolenia na wykony-
wanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i re-
asekuracyjnej,

b) wydawania zgody na powo∏anie osób na
cz∏onków zarzàdu,

c) po∏àczenia i podzia∏u zak∏adów ubezpieczeƒ
i zak∏adów reasekuracji,

d) przeniesienia portfela ubezpieczeƒ i portfela
reasekuracji,

e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 35
ust. 3, art. 223i ust. 1 i art. 223l ustawy o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej,

f) likwidacji przymusowej zak∏adu ubezpie-
czeƒ i zak∏adu reasekuracji,

g) ustanowienia zarzàdu komisarycznego za-
k∏adu ubezpieczeƒ i zak∏adu reasekuracji,

h) wyst´powania z wnioskiem o og∏oszenie
upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ i zak∏adu re-
asekuracji,

i) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnoÊci,

j) nak∏adania kar pieni´˝nych na zak∏ady ubez-
pieczeƒ i zak∏ady reasekuracji lub cz∏onków
zarzàdu tych zak∏adów lub prokurentów
oraz zawieszania cz∏onków zarzàdu, wyst´-
powania z wnioskiem o odwo∏anie cz∏onka
zarzàdu lub odwo∏anie udzielonej prokury
lub wyst´powania o zwo∏anie posiedzenia
walnego zgromadzenia;”.

Art. 17. 1. Przepisy dzia∏u III ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
stosuje si´ do zak∏adów ubezpieczeƒ, które do dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wykonywa∏y dzia∏al-
noÊç ubezpieczeniowà wy∏àcznie jako zak∏ady rease-
kuracji.

2. Do zak∏adów ubezpieczeƒ wykonujàcych dzia-
∏alnoÊç ubezpieczeniowà wy∏àcznie jako zak∏ady re-
asekuracji, które do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy zaprzesta∏y zawierania nowych umów rease-
kuracji i zarzàdzajà portfelem reasekuracji w celu za-
koƒczenia dzia∏alnoÊci, stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

3. Komisja Nadzoru Finansowego sporzàdza list´
zak∏adów, o których mowa w ust. 2, i przekazuje jà or-
ganom nadzoru paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.

———————
21) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69.

22) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.

23) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328 oraz z 2008 r.
Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546.
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Art. 18. Zak∏ady ubezpieczeƒ, które do dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy uzyska∏y zezwolenie or-
ganu nadzoru na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej jako zak∏ady reasekuracji, mogà wykony-
waç dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà w zakresie uzyska-
nych zezwoleƒ.

Art. 19. 1. Do post´powaƒ naprawczych zak∏adów
ubezpieczeƒ, które do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy wykonywa∏y dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà
wy∏àcznie jako zak∏ady reasekuracji, wszcz´tych i nie-
zakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Do post´powaƒ o udzielenie zezwolenia na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej wy∏àcznie
w zakresie reasekuracji dla zak∏adów ubezpieczeƒ,
które do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wyko-
nywa∏y albo planujà wykonywaç dzia∏alnoÊç ubezpie-
czeniowà wy∏àcznie jako zak∏ady reasekuracji, wszcz´-
tych i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 20. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 81 ust. 2 pkt 3 i pkt 6 lit. a ustawy, o której mo-
wa w art. 4, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 81 ust. 2 pkt 3 i pkt 6 lit. a tej ustawy, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2009 r.

Art. 21. Zak∏ady reasekuracji majàce siedzib´
w paƒstwie nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, które w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy wykonywa∏y dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogà wyko-
nywaç t´ dzia∏alnoÊç na podstawie przepisów dotych-
czasowych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 2 lat od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


