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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
1. Ustawa określa warunki wykonywania:
1) działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych;
2) działalności reasekuracyjnej.
2. Ustawa określa także zasady:
1) wykonywania zawodu aktuariusza;
2) sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego;
3) sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji 

w grupach;
4) organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● dyrektywa 2005/68/WE.

I. Główne obszary regulacji
1. Główne obszary, jakie reguluje DziałUbezpReasU, to przede wszystkim warunki wy-
konywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych 
oraz wykonywanie działalności reasekuracyjnej. 

Ważne

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obejmuje uregulowanie takich za-
gadnień, jak tworzenie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, zmiany właścicielskie 
po stronie akcjonariuszy ubezpieczycieli, gospodarka finansowa ubezpieczycieli, a także za-
sady wykonywania umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

 

2. Warto też zwrócić uwagę na pewien rozdźwięk pomiędzy klasyfikacją ubezpieczeń 
wskazaną w ust. 1 pkt 1 omawianego przepisu a klasyfikacją ubezpieczeń wynikającą 
z załącznika do DziałUbezpReasU. Wskazany przepis wyraźnie mówi o działalności 
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w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, z kolei załącznik do 
DziałUbezpReasU dzieli ubezpieczenia na ubezpieczenia na życie oraz na pozostałe 
ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. Powstaje zatem pytanie 
o zaklasyfikowanie ubezpieczeń na życie do jednej z kategorii ubezpieczeń wskazanej 
w art. 1 ust. 1 pkt 1 DziałUbezpReasU. Nie ulega wątpliwości, że ubezpieczenia na 
życie powinny zostać zakwalifikowane do kategorii ubezpieczeń osobowych. Jed-
nocześnie jednak nie wszystkie ubezpieczenia osobowe muszą być ubezpieczeniami 
na życie (przykładem może być ubezpieczenie na wypadek choroby, które może 
zostać zaoferowane zarówno w modelu ubezpieczenia życiowego, jak i jako inne 
ubezpieczenie osobowe). Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że zgodnie z art. 9 ust. 1 
DziałUbezpReasU zakład ubezpieczeń nie może wykonywać jednocześnie działalności, 
o której mowa w dziale I załącznika do DziałUbezpReasU oraz w dziale II załącznika 
do DziałUbezpReasU. 

Ważne

Ten sam ubezpieczyciel nie może jednocześnie prowadzić działalności ubezpieczeniowej 
obejmującej ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia. Jednocześnie jednak nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby ten sam zakład ubezpieczeń oferował w  tym samym czasie 
zarówno ubezpieczenia majątkowe, jak i ubezpieczenia osobowe inne niż ubezpieczenia na 
życie.

 

II. Działalność reasekuracyjna
3. Przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności zwią-
zanych z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub 
przez zakład reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjętego ryzyka. Prowadzenie 
działalności reasekuracyjnej to w efekcie nic innego, jak oferowanie ubezpieczeń przez 
ubezpieczyciela prowadzącego działalność w zakresie reasekuracji na rzecz innych ubez-
pieczycieli. Pierwotnie działalność reasekuracyjna nie była regulowana odmiennymi 
przepisami niż te, które dotyczyły prowadzenia „zwykłej” działalności ubezpieczeniowej. 
Jednakże stosunek wynikający z umowy reasekuracji jest stosunkiem zewnętrznym wo-
bec stron umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy reasekuracji nie ma żadnego wpływu 
na wzajemne zobowiązania stron podstawowego stosunku ubezpieczenia. W szczegól-
ności zakład ubezpieczeń pozostaje odpowiedzialny wobec ubezpieczonych za całość 
przyjętego na mocy umowy ubezpieczenia ryzyka – niezależnie od zakresu ryzyka prze-
kazanego reasekuratorowi, natomiast ubezpieczony zobowiązany jest do zapłaty całości 
należnej składki na rzecz zakładu ubezpieczeń. W wyniku zawarcia umowy reasekuracji 
nie powstają żadne powiązania prawne pomiędzy reasekuratorem a ubezpieczonym. 
W szczególności ubezpieczony nie może domagać się zapłaty świadczenia bezpośrednio 
od reasekuratora, z pominięciem zakładu ubezpieczeń, a reasekurator nie nabywa prawa 
do żądania zapłaty składki od ubezpieczonego. 

Czublun
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Uregulowanie wykonywania działalności reasekuracyjnej w DziałUbezpReasU, które 
zostało wprowadzone wcześniej do DziałUbezpU nowelizacją z 13.2.2009 r. o zmianie 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 42, 
poz. 341), jest implementowaniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 
2005/68/WE. 

Orzecznictwo

Sąd Najwyższy w wyroku z 18.5.1970 r. (I CR 58/70, OSNCP 1971, Nr 5, poz. 86) wskazał, że 
„reasekuracja nie jest ubezpieczeniem ani w aspekcie ekonomicznym, ani w aspekcie praw-
nym” i choć „reasekuracja jest związana ściśle z  instytucją ubezpieczenia i poza nią nie ma 
racji bytu”, to „powoduje ona powstanie praw i obowiązków tylko między ubezpieczycielem 
(zakładem ubezpieczeń) a reasekurantem”.

 

Ważne

W praktyce spotyka się czasami szczególny rodzaj współpracy pomiędzy ubezpieczycielami 
określany jako fronting. To nic innego jak pełna reasekuracja, powiązana z  przeniesieniem 
całości ryzyka ubezpieczeniowego na reasekuratora. W praktyce oznacza to, że ubezpieczy-
ciel działa właściwie jedynie jako dystrybutor takiego ubezpieczenia, pozostając jednocze-
śnie stroną zawieranej umowy ubezpieczenia i najczęściej normalnie obsługując takie ubez-
pieczenie, jednakże ryzyko ubezpieczeniowe ponoszone jest w  danym wypadku w  całości 
przez reasekuratora.

 

W pozostałym zakresie DziałUbezpReasU reguluje podobne zagadnienia do tych, 
jakie były uregulowane w DziałUbezpU, z tym wyjątkiem, że w obecnych przepisach 
uregulowano również sprawowanie nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami 
reasekuracji w grupach. Przepisy dotyczące nadzoru nad grupami to efekt implemen-
tacji dyrektywy Wypłacalność II, która – obok nadzoru indywidualnego nad zakładami 
ubezpieczeń i zakładami reasekuracji – kompleksowo reguluje również nadzór nad 
zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach. Definicja grupy została 
zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 12 DziałUbezpReasU. 

Art. 2. [Wyłączenie zastosowania]
1. Ustawy nie stosuje się do świadczenia przez podmiot inny niż zakład ubezpie-
czeń pomocy, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) pomoc świadczona jest w razie wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.) na 
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedsiębiorstwa udzie-
lającego ochrony;

Czublun
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2) odpowiedzialność z tytułu świadczonej pomocy ogranicza się do: 
a) usuwania awarii na miejscu z wykorzystaniem, w większości przypadków, 

przez przedsiębiorstwo udzielające ochrony, własnego personelu i sprzętu, 
b) przewiezienia pojazdu mechanicznego do najbliższego lub najbardziej 

odpowiedniego miejsca, w którym mogą być wykonane naprawy, oraz 
ewentualnego przewiezienia kierowcy i pasażerów, w normalnych oko-
licznościach za pomocą tego samego środka transportu, do najbliższego 
miejsca, z którego osoby te mogą kontynuować podróż innymi środkami, 

c) transportowania pojazdu mechanicznego, ewentualnie wraz z kierowcą 
i pasażerami, do miejsca zamieszkania kierowcy lub pasażerów, miejsca 
rozpoczęcia podróży lub pierwotnego celu podróży w tym samym państwie. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może świadczyć zakład ubezpieczeń, który otrzy-
mał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubez-
pieczeń, o których mowa w dziale II w grupie 18 załącznika do ustawy. W tym przy-
padku stosuje się przepisy ustawy.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 43 ust. 1 pkt 37 VATU.

1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zawiera wyłączenie odno-
szące się do usług pomocy, powszechnie określanych jako assistance.

Od dawna klasyfikacja usług tego typu budzi wiele wątpliwości. Co więcej, w praktyce 
rynkowej usługi tego typu są obecnie świadczone zarówno w modelu ubezpieczenio-
wym, gdzie pomoc świadczona jest w ramach umowy ubezpieczenia, jak i w modelu 
usługowym, gdzie pomoc zapewniana jest bezpośrednio przez podmiot wyspecjalizowa-
ny w świadczeniu takich usług. 

Przykład

Usługi pomocy obejmują wiele świadczeń, począwszy od pomocy w razie awarii pojazdu me-
chanicznego, sprzętów i  urządzeń domowych, aż po pomoc w  razie choroby, w  opiece nad 
dziećmi itp. 

 

Ustawodawca postanowił uregulować w przepisach prawa jedynie ten rodzaj usług, 
który odnosi się do pomocy w związku z awarią pojazdu. 

2. Zgodnie z omawianym przepisem usługi pomocy będą, co do zasady, świadczone 
przez ubezpieczycieli, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach – wskazanych w tym prze-
pisie, możliwe będzie świadczenie tego typu usług przez inne podmioty. Usługi pomocy 
mogą być świadczone przez inne podmioty jedynie wówczas, gdy pomoc jest udzielana 
w razie wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego na terytorium państwa członkow-
skiego przedsiębiorstwa udzielającego ochrony oraz obejmie jednie usuwanie awarii 

Czublun
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na miejscu, przewiezienie pojazdu do miejsca naprawy (ewentualnie wraz z kierowcą 
i pasażerami) czy też przetransportowanie pojazdu (wraz z kierowcą i pasażerami) do 
miejsc wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c komentowanego przepisu.

Co ciekawe, ust. 1 pkt 2 lit. b komentowanego artykułu zawęża możliwość przewiezienia kie-
rowcy i pasażerów jedynie za pomocą tego samego środka transportu, którym transportowa-
ny jest sam pojazd, wskazując, że chodzi w tym wypadku jedynie o „normalne okoliczności”. 

Ważne

Jeżeli np. na skutek specyficznej awarii nie będzie możliwe przewiezienie kierowcy i pasaże-
rów przy wykorzystaniu pojazdu, który uległ awarii, lub też nie będzie możliwe przewiezie-
nie tych osób w pojeździe transportującym zepsuty pojazd, wówczas dopuszczalne powinno 
być użycie również innego, dodatkowego pojazdu do przewiezienia wskazanych osób.

 

Przepis nie wspomina też o możliwości przewiezienia w ramach usług pomocy bagażu, z któ-
rego korzystają kierowca lub pasażerowie. Należy jednak przyjąć, że przewożenie bagażu 
podróżnego nie powinno w tym wypadku budzić większych wątpliwości. Natomiast z całą 
pewnością, wątpliwości takie może budzić zapewnienie w ramach usług pomocy pojazdu 
zastępczego do przetransportowania towarów przewożonych w pojeździe, który uległ awarii. 

Komentowany przepis wskazuje też jednoznacznie, że świadczenie opisanych usług 
pomocy możliwe jest jedynie przez zakłady ubezpieczeń, które otrzymały zezwolenie na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmujące grupę 18 działu II załącznika 
do DziałUbezpReasU, czyli ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które 
popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. 

Ważne

Oferując usługi assistance w modelu innym niż ubezpieczeniowy, musimy liczyć się z koniecz-
nością uwzględnienia w kosztach takiej usługi (składka/wynagrodzenie) podatku VAT, po-
nieważ w takim wypadku nie będziemy mieli do czynienia z usługą ubezpieczeniową, która 
powstała na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 VATU. 

 

Art. 3. [Objaśnienie pojęć]
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) biuro narodowe – biuro narodowe w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

2) bliskie powiązania – sytuację, w której: 
a) dwa lub więcej podmiotów jest ze sobą powiązanych przez kontrolę lub 

przez udział kapitałowy lub 

Bukowska/Czublun/Kozłowska/Stopnicki/Wagner/Wesołowska
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b) dwa lub więcej podmiotów jest trwale powiązanych przez kontrolę z tą 
samą osobą; 

3) cedent – zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który w związku z wykony-
waną działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną ceduje ryzyko na zakład 
reasekuracji lub zakład ubezpieczeń wykonujący działalność reasekuracyjną;

4) dominujący podmiot nieregulowany – dominujący podmiot nieregulowany 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym 
nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji 
i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1406 oraz z 2015 r. poz. 1844);

5) dominujący podmiot ubezpieczeniowy – jednostkę dominującą niebędącą do-
minującym podmiotem nieregulowanym: 
a) która posiada udziały kapitałowe w jednostkach zależnych oraz 
b) której jednostkami zależnymi są wyłącznie lub w większości zakłady ubez-

pieczeń lub zakłady reasekuracji, a przynajmniej jednym z tych zakładów 
jest krajowy zakład ubezpieczeń lub krajowy zakład reasekuracji lub zagra-
niczny zakład ubezpieczeń, który uzyskał zezwolenie w jednym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, lub zagraniczny zakład reasekuracji, któ-
ry uzyskał zezwolenie w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej; 

6) duże ryzyka – ryzyka, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy: 
a) w grupach 4–7, 11 i 12, 
b) w grupach 14 i 15 – w przypadku gdy ubezpieczający wykonuje działalność 

gospodarczą lub wolny zawód, a ryzyko wiąże się z tą działalnością, 
c) w grupach 3, 8, 9, 10, 13 i 16 – w przypadku gdy ubezpieczający przekracza 

co najmniej dwa z następujących progów w roku obrotowym: 
– sumę aktywów bilansu w wysokości równowartości w złotych 6,2 mln 

euro, 
– łączne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji 

finansowych w wysokości równowartości w złotych 12,8 mln euro, 
– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w liczbie 

250 osób; 
7) efekty dywersyfikacji – ograniczenie ekspozycji na ryzyko zakładów ubezpie-

czeń i zakładów reasekuracji oraz grup związane z dywersyfikacją ich działal-
ności, wynikające z faktu, że strata z tytułu realizacji jednego rodzaju ryzyka 
może zostać skompensowana brakiem realizacji lub niepełną realizacją innego 
rodzaju ryzyka, w przypadku gdy ryzyka te nie są w pełni skorelowane;

8) EIOPA – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE 
i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.Urz. UE L 331 z 15.12.2010, s. 48, 
z późn. zm.);
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9) firma inwestycyjna – firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. a–f 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwe-
stycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego;

10) funkcja należąca do systemu zarządzania – zdolność zakładu ubezpieczeń 
lub zakładu reasekuracji do wykonywania poszczególnych zadań w ramach 
systemu zarządzania;

11) główny oddział – oddział w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zakładu 
ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkow-
skim Unii Europejskiej lub zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie 
niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;

12) grupa – grupę podmiotów: 
a) w skład której wchodzi podmiot posiadający udziały kapitałowe w innych 

podmiotach, jednostki zależne tego podmiotu, oraz podmioty, w których 
ten podmiot lub jego jednostki zależne posiadają udziały kapitałowe, 
a także grupę podmiotów powiązanych ze sobą umową, o której mowa 
w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), 

b) opartą na ustanowieniu, w drodze umowy lub w inny sposób, silnych 
i trwałych powiązań finansowych do celów nadzoru nad grupą, w skład 
której mogą wchodzić towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa 
reasekuracji wzajemnej lub inne zakłady ubezpieczeń oparte na zasadzie 
wzajemności, spełniającą poniższe warunki: 
– jeden z podmiotów wchodzących w skład grupy, uznawany za jednost-

kę dominującą, jest uprawniony do kierowania polityką finansową 
i operacyjną innych podmiotów wchodzących w skład grupy, uznawa-
nych za jednostki zależne, 

– ustanowienie i rozwiązanie powiązań finansowych do celów nadzoru 
nad grupą podlega zatwierdzeniu przez organ sprawujący nadzór nad 
grupą; 

13) instytucja kredytowa – instytucję kredytową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredy-
towymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyj-
nymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego;

14) jednostka dominująca – podmiot, który sprawuje nad innym podmiotem 
kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–d ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), lub podmiot, 
który w ocenie organu nadzoru w inny sposób sprawuje kontrolę nad innym 
podmiotem;

15) jednostka zależna – podmiot kontrolowany przez jednostkę dominującą;
16) koasekuracja – umowę ubezpieczenia, na podstawie której co najmniej dwa 

zakłady ubezpieczeń, działając w porozumieniu, zobowiązują się do spełnienia 
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określonego świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego prze-
widzianego w umowie;

17) kolegium organów nadzoru – stałą, elastyczną strukturę współpracy, koordy-
nacji i ułatwiania wydawania rozstrzygnięć dotyczących nadzoru nad grupą;

18) krajowy zakład ubezpieczeń – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działal-
ności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

19) krajowy zakład reasekuracji – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działal-
ności reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

20) miara ryzyka – funkcję matematyczną, która przyporządkowuje kwotę pienięż-
ną danej prognozie rozkładu prawdopodobieństwa i rośnie monotonicznie 
wraz z poziomem ekspozycji na ryzyko stanowiącym podstawę danej prognozy 
rozkładu prawdopodobieństwa;

21) mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy – inną niż Skarb Państwa 
jednostkę dominującą, której przynajmniej jedną z jednostek zależnych jest 
zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, niebędącą: 
a) zakładem ubezpieczeń, 
b) zakładem reasekuracji, 
c) dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, 
d) dominującym podmiotem nieregulowanym; 

22) oddział – każdą formę stałej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej, w tym oddział w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

23) organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego;
24) organ nadzorczy – organ nadzoru lub organ właściwy w innym niż Rzecz-

pospolita Polska państwie do sprawowania nadzoru nad działalnością ubezpie-
czeniową lub reasekuracyjną;

25) organ sprawujący nadzór nad grupą – organ odpowiedzialny za nadzór nad 
grupą, wyznaczony zgodnie z art. 404;

26) osoby pełniące kluczowe funkcje: 
a) członków zarządu i członków rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń albo za-

kładu reasekuracji oraz osoby nadzorujące w takim zakładzie inne kluczowe 
funkcje, w szczególności funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności 
z przepisami, funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną, 

b) członków rady administrującej spółki europejskiej, w której przyjęto sys-
tem monistyczny, oraz osoby nadzorujące w takiej spółce inne kluczowe 
funkcje, w szczególności funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności 
z przepisami, funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną; 
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27) outsourcing – umowę między zakładem ubezpieczeń albo zakładem reaseku-
racji a dostawcą usług, na podstawie której dostawca usług wykonuje proces, 
usługę lub działanie, które w innym przypadku zostałyby wykonane przez 
zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, a także umowę, na podstawie 
której dostawca usług powierza wykonanie takiego procesu, usługi lub dzia-
łania innym podmiotom, za pośrednictwem których wykonuje on dany proces, 
usługę lub działanie;

28) państwo członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka – państwo 
członkowskie Unii Europejskiej, w którym: 
a) znajduje się nieruchomość wraz z częściami składowymi i przynależnościa-

mi oraz znajdującym się w niej mieniem, o ile mienie to jest objęte tą samą 
umową ubezpieczenia co nieruchomość, 

b) pojazd jest zarejestrowany, w przypadku gdy umowa ubezpieczenia doty-
czy pojazdu podlegającego rejestracji, z zastrzeżeniem lit. c, 

c) pojazd mechaniczny ma być zarejestrowany, w przypadku gdy pojazd 
mechaniczny został nabyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej 
innym niż to, w którym ma być zarejestrowany, ale nie dłużej niż przez 
okres 30 dni od dnia objęcia pojazdu mechanicznego w posiadanie przez 
jego nabywcę, 

d) została zawarta umowa ubezpieczenia, na okres nie dłuższy niż 4 miesią-
ce, dotycząca ubezpieczenia związanego z podróżą, niezależnie od grupy 
określonej w załączniku do ustawy, 

e) ubezpieczający będący osobą fizyczną ma stałe miejsce zamieszkania albo 
ubezpieczający będący osobą prawną ma siedzibę jednostki organizacyj-
nej objętej umową ubezpieczenia – w przypadkach innych niż określone 
w lit. a–d; 

29) pełniący obowiązki organu sprawującego nadzór nad grupą – organ nadzor-
czy, który w przypadku, o którym mowa w art. 374 ust. 1 pkt 3, byłby organem 
sprawującym nadzór nad grupą zgodnie z art. 404 ust. 2 – do czasu wydania 
rozstrzygnięcia w sprawie weryfikacji, czy zakład ubezpieczeń lub zakład re-
asekuracji, którego jednostka dominująca ma siedzibę na terytorium państwa 
niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, podlega nadzorowi 
wykonywanemu przez organ nadzorczy państwa niebędącego państwem 
członkowskim Unii Europejskiej równoważnemu z nadzorem sprawowanym 
na podstawie rozdziału 15 nad zakładami ubezpieczeń lub zakładami rease-
kuracji, o których mowa w art. 374 ust. 1 pkt 1 i 2;

30) podmiot posiadający udziały kapitałowe w innym podmiocie – podmiot, który 
jest jednostką dominującą albo podmiot niebędący jednostką dominującą, 
posiadający udział kapitałowy w innym podmiocie;

31) podmiot powiązany – podmiot, który jest jednostką zależną albo podmiot nie-
będący jednostką zależną, w którym inny podmiot posiada udział kapitałowy;

32) podmiot regulowany – podmiot regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowy-
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mi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego;

33) powiązanie przez kontrolę – związek między jednostką dominującą a jednost-
ką zależną lub podobny związek między jakimkolwiek podmiotem a zakładem 
ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji;

34) prognoza rozkładu prawdopodobieństwa – funkcję matematyczną, która 
zbiorowi możliwych przyszłych zdarzeń wzajemnie wykluczających się przy-
porządkowuje prawdopodobieństwo ich wystąpienia;

35) przyjmujące państwo członkowskie Unii Europejskiej – państwo członkowskie 
Unii Europejskiej, w którym zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ma 
oddział lub świadczy usługi, inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
w którym ten zakład ma siedzibę, przy czym państwem członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji świadczy 
usługi, jest państwo członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka, 
jeżeli ryzyko pokrywa zakład ubezpieczeń lub oddział położony w innym pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej;

36) reprezentant do spraw roszczeń – pełnomocnika zakładu ubezpieczeń 
wykonującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem 
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, umocowanego w państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
w którym ten zakład ma siedzibę, zgodnie z prawem państwa, w którym jest 
ustanowiony, do reprezentowania zakładu ubezpieczeń oraz rozpatrywania 
i zaspokajania roszczeń w imieniu i na rachunek reprezentowanego zakładu 
ubezpieczeń;

37) rodzaje reasekuracji: 
a) reasekurację ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika 

do ustawy, 
b) reasekurację pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń mająt-

kowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy; 
38) ryzyko koncentracji – ekspozycje na ryzyko, w przypadku których wysokość 

potencjalnej straty może zagrażać wypłacalności lub sytuacji finansowej zakła-
du ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

39) ryzyko kredytowe – możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany 
sytuacji finansowej wynikającą z wahań zdolności kredytowej emitentów 
papierów wartościowych, kontrahentów i dłużników, na które narażone są 
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, w postaci ryzyka niewykonania 
zobowiązania przez kontrahenta, ryzyka spreadu lub ryzyka koncentracji 
aktywów;

40) ryzyko operacyjne – możliwość poniesienia straty wynikającą z niewłaściwych 
lub błędnych procesów wewnętrznych, z działań personelu lub systemów lub 
ze zdarzeń zewnętrznych;
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41) ryzyko płynności – możliwość niezrealizowania przez zakład ubezpieczeń 
lub zakład reasekuracji lokat i innych aktywów w celu uregulowania swoich 
zobowiązań finansowych w momencie, gdy stają się one wymagalne;

42) ryzyko rynkowe – możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany 
sytuacji finansowej wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu 
i wahań zmienności rynkowych cen aktywów, zobowiązań i instrumentów 
finansowych;

43) ryzyko aktuarialne – możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany 
wartości zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia 
i umów gwarancji ubezpieczeniowych, w związku z niewłaściwymi założeniami 
dotyczącymi wyceny składek i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;

44) spółka celowa – podmiot niebędący zakładem ubezpieczeń ani zakładem 
reasekuracji, który przejmuje ryzyka od zakładu ubezpieczeń lub zakładu re-
asekuracji oraz w pełni finansuje ekspozycję z tytułu takich ryzyk z wpływów 
z emisji dłużnych papierów wartościowych lub innego mechanizmu finanso-
wania, w którym prawa spłaty dostawców finansowania dłużnego lub innego 
mechanizmu finansowania są podporządkowane zobowiązaniom reasekura-
cyjnym tego podmiotu;

45) spółka publiczna – spółkę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.);

46) system zarządzania – system obejmujący funkcję zarządzania ryzykiem, funk-
cję zgodności z przepisami, funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarial-
ną, który zapewnia prawidłowe i ostrożne zarządzanie zakładem ubezpieczeń 
lub zakładem reasekuracji;

47) techniki przenoszenia ryzyka – techniki, które umożliwiają zakładom ubez-
pieczeń lub zakładom reasekuracji przeniesienie na inny podmiot części lub 
wszystkich ponoszonych ryzyk;

48) transakcja wewnątrz grupy – transakcję przeprowadzoną przez zakład ubez-
pieczeń lub zakład reasekuracji, której stronami są bezpośrednio lub pośred-
nio inne podmioty wchodzące w skład tej samej grupy lub osoba fizyczna lub 
prawna mająca bliskie powiązania z podmiotami wchodzącymi w skład grupy, 
której celem jest realizacja zobowiązania, bez względu na to, czy transakcja 
ma charakter umowny, oraz bez względu na to, czy transakcja ma charakter 
odpłatny;

49) trwały nośnik – trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827);

50) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy – w ubezpieczeniu, o którym mowa 
w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, wydzielony fundusz aktywów 
stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany 
w sposób określony w umowie ubezpieczenia;
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51) udział kapitałowy – posiadanie, bezpośrednio lub w wyniku powiązania 
przez kontrolę, co najmniej 20% praw głosu lub kapitału zakładowego inne-
go podmiotu;

52) uprawniony z umowy ubezpieczenia – uprawnionego do żądania spełnienia 
przez zakład ubezpieczeń świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia; za 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia uważa się również poszkodowanego 
w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;

53) Urząd – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
54) zagraniczny ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny – podmiot, którego siedzi-

ba znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujący zaspo-
kojenie roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku niespełnienia 
obowiązku ubezpieczenia lub nieustalenia sprawcy szkody;

55) zagraniczny zakład ubezpieczeń – przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wykonują-
cego działalność ubezpieczeniową;

56) zagraniczny zakład reasekuracji – przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wykonują-
cego działalność reasekuracyjną;

57) zdarzenie losowe – niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego 
zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek 
w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb 
majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną 
ubezpieczeniową;

58) zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej – agencję ratingową 
zarejestrowaną lub certyfikowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
agencji ratingowych (Dz.Urz. UE L 302 z 17.11.2009, s. 1) lub bank centralny 
sporządzający ratingi kredytowe wyłączone z zakresu stosowania tego rozpo-
rządzenia.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, na-
leży przez to rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, jeżeli ubezpieczający wchodzi 
w skład grupy kapitałowej, dla której przygotowywane jest skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości, oceny, czy progi, o których mowa w tym przepisie, są przekroczone, dokonu-
je się na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
4. Równowartość w złotych wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 1 
pkt 6 lit. c, ustala się zgodnie z art. 272 ust. 6.
5. Funkcje należące do systemu zarządzania wykonują osoby wykonujące czynno-
ści należące do tych funkcji oraz osoby nadzorujące te funkcje.
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6. Na potrzeby przepisów rozdziału 15 przez podmiot posiadający udziały kapitało-
we w innym podmiocie rozumie się także podmiot, który w ocenie organu nadzoru 
w inny sposób sprawuje kontrolę nad innym podmiotem lub w inny sposób wywie-
ra znaczący wpływ na inny podmiot.
7. Na potrzeby przepisów rozdziału 15 przez podmiot powiązany rozumie się pod-
miot, w którym inny podmiot posiada udziały kapitałowe.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 38, 50 ust. 1 GiełTowarU,

 ● art. 2 pkt 10 FundInwU,

 ● art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 17 PrBank,

 ● dyrektywa 2009/65/WE,

 ● dyrektywa 2011/61/UE,

 ● NadzUzupFinansU,

 ● rozporządzenie Nr 2015/35,

 ● OfertaPublU, 

 ● ObrInstrFinU, 

 ● dyrektywa Wypłacalność II,

 ● art. 822 § 1 KC,

 ● FundEmU,

 ● NadzRynFinU,

 ● art. 4 § 1 pkt 5 KSH,

 ● PrKonsU,

 ● art. 49, 56 TFUE,

 ● art. 79 UbezpObowU,

 ● art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 SwobDziałGospU.

I. Uwagi ogólne
1. W tej części komentarza zostaną wyjaśnione te pojęcia zawarte w przepisie art. 3, 
których definicje bądź to odwołują się do innych przepisów prawa, bądź też wymagają 
uzupełnienia. 
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