
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. 

Poz. 236 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji 
do celów nadzoru 

Na podstawie art. 335 ust. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz. U. poz. 1844) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa formę oraz sposób sporządzenia danych i informacji, o których mowa w art. 304 rozpo-

rządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekura-

cyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym Komisji 

(UE) 2015/35”. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń oraz główny oddział zagranicznego zakła-

du ubezpieczeń; 

2) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to krajowy zakład reasekuracji oraz główny oddział zagranicznego zakładu 

reasekuracji. 

§ 3. 1. Dane i informacje, o których mowa w art. 304 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, zakład 

ubezpieczeń i zakład reasekuracji sporządzają w postaci elektronicznej, w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy, 

przy użyciu udostępnionego nieodpłatnie systemu teleinformatycznego Komisji Nadzoru Finansowego, służącego do 

przekazywania tych danych i informacji do Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Przez format umożliwiający odczyt maszynowy  rozumie się format dokumentów elektronicznych, który może być 

przetwarzany przez system teleinformatyczny, przy czym zawartość pliku jest dostępna przez wykorzystanie elektronicz-

nych narzędzi wyszukiwawczych. 

§ 4. Do danych i informacji, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. a, b i d rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2015/35, dołącza się: 

1) oświadczenie o ich zgodności ze stanem faktycznym, opatrzone podpisami: 

a) kierownika jednostki oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

b) osoby wykonującej czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w przypadku powierze-

nia przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym 

mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. 

                                                           
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. 

poz. 1900). 
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2)
), lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozu-

mieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.
3)

), 

c) aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną; 

2) uzasadnienie odmowy złożenia podpisu przez którąkolwiek z osób wymienionych w pkt 1 w przypadku odmowy 

jego złożenia. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: W. Szałamacha 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz 

z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368, 

z 2015 r. poz. 1513 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65. 




