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Problematyka prawna funkcjonowania

oddzia³u zagranicznego zak³adu

ubezpieczeñ – za czy przeciw?

Celem artyku³u jest próba krytycznego podejœcia do formy prawnej oddzia³u zagranicznego

zak³adu ubezpieczeñ z siedzib¹ w Europejskim Obszarze Gospodarczym jako jednego ze sposobów

prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w Polsce, w szczególnoœci odpowiedŸ na tytu³owe py-

tanie, tj. czy forma ta wobec formy spó³ki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych jest

korzystniejsza, czy te¿ jest odwrotnie. Kwestia ta jest rozpatrywana w oparciu o kluczowe zagad-

nienia zarysowane w artykule, takie jak zakres prawa w³aœciwego, uprawnienia organów nadzor-

czych, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, kwestia zagadnieñ procesowych (zdolnoœci s¹dowej)

czy wybranych aspektów finansowych.

S³owa kluczowe: dzia³alnoœæ transgraniczna, rynek wewnêtrzny Unii Europejskiej, swoboda

przedsiêbiorczoœci, uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego, zasada jednolitej

licencji, oddzia³ zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ.

1. Wprowadzenie

Wkrótce minie 15 lat odk¹d Polska przyst¹pi³a do Unii Europejskiej i mo¿li-

we sta³o siê prowadzenie dzia³alnoœci w formie oddzia³u przez zak³ady ubezpie-

czeñ z siedzib¹ na terytorium innego pañstwa unijnego. Warto zatem przy tej

okazji zastanowiæ siê, jak sprawdza siê ta forma prowadzenia dzia³alnoœci ubez-

pieczeniowej, jakie s¹ jej g³ówne odrêbnoœci, a tak¿e jaka jest jej przysz³oœæ,

zw³aszcza pod k¹tem zmian de lege ferenda.

Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego
1

obecnie w Polsce funkcjo-

nuje 8 oddzia³ów w zakresie ubezpieczeñ na ¿ycie oraz 28 w zakresie ubezpie-

czeñ maj¹tkowych. Jednoczeœnie nale¿y zastrzec, ¿e wielkoœæ i skala prowadzo-

nej przez oddzia³y dzia³alnoœci jest bardzo ró¿na, jednak¿e najwiêksze zak³ady

na polskim rynku dzia³aj¹ w formie spó³ki akcyjnej. Z ca³¹ pewnoœci¹ jest to

w du¿ej mierze spowodowane faktem, ¿e regulacje wprowadzaj¹ce u³atwienia

dla tej formy dzia³alnoœci zaczê³y obowi¹zywaæ w momencie, gdy polski rynek

ubezpieczeniowy by³ ju¿ w znacznej mierze ukszta³towany i obecne ju¿ by³y na

nim podmioty z najwiêkszych europejskich grup ubezpieczeniowych. Zrozu-

mia³e jest zatem, ¿e te podmioty nie mia³y powodów do zmiany swojej formy

prawnej, co – chocia¿by ze wzglêdu na koniecznoœæ transferu portfela ubezpie-

czeñ zatwierdzanego przez Komisjê Nadzoru Finansowego – nie jest procesem

ani szybkim, ani ³atwym. Tym niemniej, funkcjonowanie tych podmiotów
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Stan na dzieñ 31 paŸdziernika 2018 r. za https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_

rynku_ubezpieczeniowego



w Polsce niew¹tpliwie stanowi dobry asumpt do analizy prawnej odmiennoœci

tej formy, a tak¿e próby odpowiedzi na pytanie, czy jest to forma bardziej atra-

kcyjna dla zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ w porównaniu do spó³ki akcyj-

nej lub towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych. Ze zrozumia³ych wzglêdów ana-

liza ta zostanie ograniczona do wyboru jedynie niektórych zagadnieñ w zakresie

odmiennoœci formy prawnej, jak¹ jest oddzia³
2

.

2. Podstawy prawne funkcjonowania oddzia³u

– licencja, zasada jednolitego paszportu

Na wstêpie, w celu zarysowania i uporz¹dkowania tematu, konieczne jest

odniesienie siê do regulacji prawnych istotnych z punktu widzenia funkcjono-

wania oddzia³ów
3

. Podstawowymi aktami prawnymi reguluj¹cymi wykonywanie

dzia³alnoœci ubezpieczeniowej przez zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ z sie-

dzib¹ w pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej s¹: Traktat o funkcjonowa-

niu Unii Europejskiej
4

, dyrektywa Wyp³acalnoœæ II
5

i ustawa o dzia³alnoœci

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
6

.

Dzia³alnoœæ transgraniczna przedsiêbiorstw europejskich jest esencj¹ po-

rz¹dku prawnego Unii Europejskiej. Swoboda przedsiêbiorczoœci i œwiadczenia

us³ug s¹ jednymi z najistotniejszych za³o¿eñ wspólnego rynku wewnêtrznego,

gdy¿ umo¿liwiaj¹ przedsiêbiorcom unijnym podejmowanie i prowadzenie dzia-

³alnoœci gospodarczej na w³asny rachunek na terytorium innego pañstwa cz³on-

kowskiego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Traktatu, Unia Europejska tworzy ustawo-

dawstwo w celu ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku wewnê-

trznego. Rynek ten, w myœl art. 26 ust. 2 Traktatu, obejmuje obszar bez granic

wewnêtrznych, na którym jest zapewniony swobodny przep³yw towarów, osób,

us³ug i kapita³u zgodnie z postanowieniami Traktatu. Zgodnie z art. 49 Trakta-

tu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „Ograniczenia swobody przedsiêbior-

czoœci obywateli jednego Pañstwa Cz³onkowskiego na terytorium innego Pañ-

stwa Cz³onkowskiego s¹ zakazane w ramach poni¿szych postanowieñ. Zakaz

ten obejmuje równie¿ ograniczenia w tworzeniu agencji, oddzia³ów lub filii

przez obywateli danego Pañstwa Cz³onkowskiego, ustanowionych na teryto-

rium innego Pañstwa Cz³onkowskiego (…)”. Parlament Europejski, Rada i Ko-

PRAWO ASEKURACYJNE 4/2018 (97) 45

Problematyka prawna funkcjonowania oddzia³u zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ

2
Autorzy starali siê nie powtarzaæ zagadnieñ, które by³y ju¿ podnoszone w literaturze przedmio-

tu, zw³aszcza w artykule: A. Tarasiuk-Flodrowska, A. Wnêk, „Praktyczne problemy funkcjono-

wania w Polsce oddzia³u zagranicznego ubezpieczyciela z pañstw Unii Europejskiej", Wiado-

moœci Ubezpieczeniowe 2009, nr 9 czy w artykule: I. Filipska, A. Tarasiuk-Flodrowska, „Do-

chodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ”, Prawo Asekuracyjne

2011, nr 1.
3

Zakres artyku³u nie obejmuje tematyki g³ównego oddzia³u – formy prawnej przewidzianej dla

zak³adów ubezpieczeñ spoza pañstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany), Dz. U. z 2004 r. Nr 90,

poz. 864, z póŸn. zm.
5

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w spra-

wie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wersja

przekszta³cona, Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, z póŸn. zm.).
6

Ustawa z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 999, z póŸn. zm.).



misja uznaj¹, ¿e swoboda przedsiêbiorczoœci wnosi szczególnie korzystny wk³ad

w rozwój europejskiego wspólnego rynku i d¹¿¹ do stopniowego znoszenia ogra-

niczeñ swobody przedsiêbiorczoœci w ka¿dej wchodz¹cej w grê dziedzinie dzia-

³alnoœci. Konsekwencj¹ powy¿szych postanowieñ jest zasada sprawowania

nadzoru nad zak³adem ubezpieczeñ przez w³adze kraju jego siedziby,

czyli kraju pochodzenia
7

oraz zasada jednolitej licencji (tzw. single

passport)
8

. Funkcjonowanie rynku wewnêtrznego mia³oby bowiem bardzo

ograniczony sens w sytuacji, w której przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy transgranicznie,

wykonuj¹cy dzia³alnoœæ regulowan¹ (np. ubezpieczeniow¹) musieliby spe³niaæ

te same wymogi wielokrotnie, zarówno w swoim kraju macierzystym, jak i ka¿-

dym innym, w którym prowadz¹ dzia³alnoœæ.

Aby zapewniæ harmonizacjê przepisów polskiego prawa z prawem unijnym

w zakresie funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, ustawodawca uregulo-

wa³ kwestiê tzw. jednolitej licencji w art. 204 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci ubez-

pieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którym: „Zagraniczny zak³ad ubez-

pieczeñ z innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa cz³onkowskiego Unii Eu-

ropejskiej mo¿e wykonywaæ dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej, je¿eli uzyska³ odpowiednie zezwolenie na wykonywanie

tej dzia³alnoœci w pañstwie, w którym ma swoj¹ siedzibê”. Naturalnie powy¿-

sza zasada nie oznacza zupe³nego braku jakichkolwiek formalnoœci zwi¹zanych

z zamiarem rozpoczêcia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w Polsce. Zarówno

w przypadku zamiaru prowadzenia dzia³alnoœci na postawie swobody œwiadcze-

nia us³ug (bez sta³ej obecnoœci w Polsce) czy przedsiêbiorczoœci (poprzez od-

dzia³ wpisywany do Krajowego Rejestru S¹dowego) konieczne jest przeprowa-

dzenie tzw. postêpowania notyfikacyjnego, czyli postêpowania prowadzonego

co do zasady przed macierzystym organem nadzoru, który w toku postêpowania

konsultuje siê z Komisj¹ Nadzoru Finansowego. Zgodnie z art. 206 ust. 1 usta-

wy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zagraniczny zak³ad ubez-

pieczeñ z innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa cz³onkowskiego Unii Euro-

pejskiej mo¿e wykonywaæ dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej przez oddzia³ po otrzymaniu przez organ nadzoru od organu

nadzorczego pañstwa, w którym znajduje siê siedziba zagranicznego zak³adu

ubezpieczeñ, odpowiednich danych i informacji zawieraj¹cych m.in. plan dzia-

³alnoœci, w tym rodzaje ryzyka, które zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ zamierza

ubezpieczaæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy strukturê organiza-

cyjn¹ oddzia³u.
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czoœci oraz swobodê œwiadczenia us³ug”.



3. Sprawowanie nadzoru nad oddzia³em zagranicznego

zak³adu ubezpieczeñ przez macierzysty organ nadzoru

Niew¹tpliwie jednym z istotniejszych zagadnieñ zwi¹zanych z odmienno-

œci¹ funkcjonowania oddzia³u jest kwestia nadzoru i w³aœciwych regulacji pra-

wnych, jakie stosuje siê wobec oddzia³u. Choæ, jak zosta³o wskazane powy¿ej,

zasad¹ jest sprawowanie nadzoru nad zak³adem ubezpieczeñ przez jego macie-

rzysty organ nadzoru, w praktyce œcis³e trzymanie siê tej zasady nie by³oby ani

mo¿liwe, ani praktyczne. Pozostawienie bowiem nadzoru nad dzia³alnoœci¹

wy³¹cznie organom nadzoru z kraju pochodzenia mog³oby prowadziæ do szere-

gu zaburzeñ w funkcjonowaniu podmiotów na terytorium pañstwa goszcz¹ce-

go. Jest oczywiste, ¿e organ nadzoru pañstwa macierzystego posiada jedynie

fragmentaryczn¹ wiedzê na temat prowadzonej dzia³alnoœci transgranicznej

zak³adu ubezpieczeñ, podlegaj¹cego jego nadzorowi. Wynika to m.in. z bariery

jêzykowej (oferta produktowa jest sporz¹dzana w jêzyku pañstwa goszcz¹cego),

nieznajomoœci prawa pañstwa goszcz¹cego, a tak¿e innych wzglêdów praktycz-

no-logistycznych (niew¹tpliwie klienci oddzia³u w pañstwie goszcz¹cym i tak

swoje skargi i pretensje bêd¹ kierowali raczej do lokalnego organu nadzoru, któ-

ry znaj¹ i który operuje w ich jêzyku). St¹d w prawodawstwie europejskim,

i w konsekwencji w polskim prawie, obserwujemy stopniow¹ modyfikacjê zasa-

dy jednolitej licencji w kierunku zwiêkszania kompetencji nadzoru pañstwa

goszcz¹cego, co znalaz³o odzwierciedlenie w polskiej ustawie o dzia³alnoœci

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Artyku³ 204 ust. 3 tej ustawy zawiera prze-

pis rozdzielaj¹cy kompetencje organów nadzorczych pañstwa macierzystego

oraz pañstwa goszcz¹cego. Zgodnie z tym przepisem „Wy³¹czny nadzór nad

gospodark¹ finansow¹ zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ z innego ni¿ Rze-

czpospolita Polska pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej lub zagranicz-

nego zak³adu reasekuracji z innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa cz³on-

kowskiego Unii Europejskiej, wykonuj¹cego dzia³alnoœæ na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej, sprawuje organ nadzorczy pañstwa cz³onkowskie-

go Unii Europejskiej, w którym zak³ad ma swoj¹ siedzibê”
9

. Z powo³ane-

go przepisu wynika, ¿e o ile kwestie zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ oraz

wyp³acalnoœci¹ podmiotu pozostaj¹ w gestii nadzoru pañstwa macierzystego,

o tyle co do pozosta³ych aspektów dzia³alnoœci Komisja Nadzoru Finansowego

posiada szereg uprawnieñ (o czym szerzej w dalszej czêœci artyku³u). Przepis

ten stanowi implementacjê art. 30 ust. 2 i 3 dyrektywy Wyp³acalnoœæ II:
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„2. Nadzór finansowy prowadzony na mocy ust. 1 obejmuje sprawdzenie,

w odniesieniu do ca³ej dzia³alnoœci zak³adu ubezpieczeñ i zak³adu reasekura-

cji, jego stopnia wyp³acalnoœci, tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczenio-

wych, jego aktywów i dopuszczonych œrodków w³asnych, zgodnie z ustanowio-

nymi zasadami lub praktyk¹ stosowan¹ w pañstwie cz³onkowskim siedziby na

mocy przepisów przyjêtych na poziomie wspólnotowym. (…)

3. Je¿eli organy nadzoru pañstwa cz³onkowskiego umiejscowienia ryzyka

lub pañstwa cz³onkowskiego zobowi¹zania lub, w przypadku zak³adu reaseku-

racji, organów nadzoru przyjmuj¹cego pañstwa cz³onkowskiego, maj¹ podsta-

wy uwa¿aæ, ¿e dzia³alnoœæ zak³adu ubezpieczeñ lub zak³adu reasekuracji mo¿e

naruszyæ jego prawid³ow¹ kondycjê finansow¹, powiadamiaj¹ o tym organy

nadzoru pañstwa cz³onkowskiego siedziby tego zak³adu. Organy nadzoru pañ-

stwa cz³onkowskiego siedziby ustalaj¹, czy zak³ad postêpuje zgodnie z zasada-

mi ostro¿noœciowymi ustanowionymi w niniejszej dyrektywie”.

4. Zakres regulacji prawnych pañstwa goszcz¹cego maj¹cych

zastosowanie wobec oddzia³u zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ

Artyku³ 205 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

stanowi o obowi¹zku stosowania przez oddzia³ zagranicznego zak³adu ubezpie-

czeñ przepisów prawa polskiego: „Zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ z innego

ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, wyko-

nuj¹cy dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

stosuje przepisy prawa polskiego w zakresie niezbêdnym dla ochrony

nadrzêdnego interesu publicznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7

ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o œwiadczeniu us³ug na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), chy-

ba ¿e co innego wynika z umowy miêdzynarodowej, której Rzeczpospolita Pol-

ska jest stron¹, z zastrze¿eniem art. 204 ust. 3”.

Przez przywo³any wy¿ej nadrzêdny interes publiczny ustawodawca ro-

zumie „wartoœæ podlegaj¹c¹ ochronie, w szczególnoœci porz¹dek publiczny,

bezpieczeñstwo publiczne, zdrowie publiczne, utrzymanie równowagi finanso-

wej systemu zabezpieczenia spo³ecznego, ochrona konsumentów, us³ugo-

biorców i pracowników, uczciwoœæ w transakcjach handlowych, zwal-

czanie nadu¿yæ, ochrona œrodowiska naturalnego i miejskiego, zdrowie

zwierz¹t, w³asnoœæ intelektualna, cele polityki spo³ecznej i kulturalnej oraz

ochrona narodowego dziedzictwa historycznego i artystycznego”.

Wskazany powy¿ej termin „nadrzêdny interes publiczny” jest ogólny i szero-

ki. Mo¿na wymieniæ kilka ustaw, które bez w¹tpienia powinny byæ stosowane

przez oddzia³, np. kodeks cywilny, ustawa o ochronie konkurencji i konsumen-

tów, ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych, ustawa o prawach konsu-

menta czy ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Bezsporna jest tak¿e

koniecznoœæ stosowania wymogów ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i re-

asekuracyjnej innych ni¿ te dotycz¹ce spó³ek akcyjnych i TUW-ów, gospodarki

finansowej (zw³aszcza rozdzia³ 2 – Zasady wykonywania dzia³alnoœci ubezpie-

czeniowej i reasekuracyjnej) czy ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ. Do kategorii
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ochrony konsumentów i us³ugobiorców maj¹ równie¿ zastosowanie przepisyochrony konsumentów i us³ugobiorców maj¹ równie¿ zastosowanie przepisy

ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego

i o Rzeczniku Finansowym, ustawy o ochronie danych osobowych czy ustawy

o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹. W praktyce jednak nie sposób uznaæ

klauzulê nadrzêdnego interesu publicznego za jedyny wyznacznik zakresu

przepisów odnosz¹cych siê do oddzia³ów, gdy¿ koniecznoœæ stosowania danych

przepisów czêsto wynika bezpoœrednio z samych aktów prawnych. Dobrym

przyk³adem mo¿e byæ ustawa o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy i finansowa-

niu terroryzmu czy ustawa o bieg³ych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym, które trudno by³oby zaklasyfikowaæ pod jedn¹ z wartoœci

podlegaj¹cych ochronie zgodnie z powy¿sz¹ klauzul¹ nadrzêdnego interesu

publicznego, a ich stosowanie do oddzia³ów zagranicznych zak³adów ubezpie-

czeñ literalnie wynika z postanowieñ tych aktów prawnych.

W tym miejscu warto wspomnieæ, ¿e zwieñczeniem procesu notyfikacyjne-

go jest przekazanie przez KNF podmiotowi, który zamierza prowadziæ dzia³al-

noœæ transgranicznie, tzw. Informacji poœwiêconej zasadom dobra ogólnego
10

.

Dokument ten, którego aktualna wersja datowana jest na 26 wrzeœnia 2018 r.,

stanowi zestawienie regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w Polsce, istotnych

z punktu widzenia zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ. Z oczywistych wzglê-

dów dokument ten stanowi jedynie autorski wybór Komisji Nadzoru Finanso-

wego i nie mo¿e byæ traktowany jako kompletny, co zreszt¹ KNF doœæ wyraŸnie

zaznacza, wskazuj¹c, ¿e „informacja nie powinna byæ traktowana jako wy-

czerpuj¹ce Ÿród³o wiedzy o krajowych regulacjach prawnych, których powi-

nien przestrzegaæ zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ wykonuj¹cy dzia³alnoœæ

w Polsce.”, jak równie¿, ¿e obowi¹zkiem zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ

jest zapewnienie stosowania siê do wszystkich obowi¹zuj¹cych w Polsce regula-

cji. W tym sensie praktyczne znaczenie tego dokumentu jest stosunkowo nie-

wielkie, a ka¿dy zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ chc¹cy prowadziæ dzia³alnoœæ

na terytorium Polski za poœrednictwem oddzia³u potrzebuje w³asnych dorad-

ców w kwestiach prawnych w celu weryfikacji, jakie regulacje bêd¹ mia³y zasto-

sowanie do zamierzonej dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

5. Uprawnienia nadzorcze przys³uguj¹ce Komisji Nadzoru

Finansowego wobec zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

Jak wskazano powy¿ej, mimo ogólnej zasady sprawowania nadzoru przez

macierzyste organy w³adzy – organy nadzoru pañstwa goszcz¹cego równie¿ po-

siadaj¹ swoje uprawnienia nadzorcze wobec oddzia³ów zagranicznych zak³a-

dów ubezpieczeñ. W innym bowiem przypadku zapewnienie odpowiedniej kon-

troli dzia³alnoœci oddzia³ów by³oby istotnie utrudnione. Warto zauwa¿yæ, ¿e

obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyj-

nej znacznie rozszerza w stosunku do uprzednio istniej¹cych przepisów prawa

(tj. przed wejœciem w ¿ycie tej ustawy z dniem 1 stycznia 2016 r.) uprawnienia
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Komisji, wprowadzaj¹c gradacjê kroków i dzia³añ, jakie mo¿e podj¹æ KNF. Do

tych uprawnieñ nale¿y:

(1) Prawo do ¿¹dania umów oraz innych dokumentów (art. 214

ust. 1 ustawy: „Organ nadzoru mo¿e ¿¹daæ przedstawienia przez zagra-

niczny zak³ad ubezpieczeñ z innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa

cz³onkowskiego Unii Europejskiej wykonuj¹cy dzia³alnoœæ ubezpiecze-

niow¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umów ubezpieczenia

oraz innych dokumentów w celu zbadania ich zgodnoœci z przepisami

prawa polskiego dotycz¹cymi umowy ubezpieczenia”.).

(2) Wydawanie zaleceñ lub decyzji w przypadku stwierdzenia nie-

przestrzegania prawa polskiego (art. 214 ust. 2 ustawy: „Je¿eli or-

gan nadzoru stwierdzi, ¿e zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ lub zagrani-

czny zak³ad reasekuracji z innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa

cz³onkowskiego Unii Europejskiej wykonuj¹cy na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej dzia³alnoœæ przez oddzia³ lub w inny sposób ni¿ przez

oddzia³, w ramach swobody œwiadczenia us³ug, przy wykonywaniu tej

dzia³alnoœci nie przestrzega przepisów prawa polskiego, zobowi¹zuje

ten zak³ad, w drodze zalecenia, do usuniêcia takiej niepra-

wid³owoœci. W przypadku, gdy zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ lub

zagraniczny zak³ad reasekuracji nie wykonuje tego zalecenia, organ

nadzoru mo¿e zobowi¹zaæ go do jego wykonania w drodze decyzji”.).

(3) Zawiadomienie organu nadzoru pañstwa macierzystego

(art. 214 ust. 3 ustawy: „Je¿eli zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ lub za-

graniczny zak³ad reasekuracji nie podejmie koniecznych dzia³añ, o któ-

rych mowa w ust. 2, organ nadzoru informuje o tym organy nad-

zorcze innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa cz³onkowskiego Unii

Europejskiej, w którym zak³ad ten ma siedzibê”.).

(4) Zastosowanie uprawnieñ przys³uguj¹cych zgodnie z prawem

w stosunku do krajowego zak³adu ubezpieczeñ (art. 214 ust. 4

ustawy: „Je¿eli pomimo zastosowania œrodków przez organy nadzorcze

innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa cz³onkowskiego Unii Euro-

pejskiej wobec zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ lub zagranicznego

zak³adu reasekuracji œrodki te oka¿¹ siê niedostateczne lub nie zo-

stan¹ zastosowane, a zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ lub zagranicz-

ny zak³ad reasekuracji w dalszym ci¹gu narusza przepisy prawa pol-

skiego, organ nadzoru, po poinformowaniu w³aœciwych organów nad-

zorczych pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, w którym zak³ad

ten ma siedzibê, mo¿e: 1) zastosowaæ wszystkie uprawnienia przys³ugu-

j¹ce mu zgodnie z ustaw¹ w stosunku do krajowych zak³adów ubezpie-

czeñ lub krajowych zak³adów reasekuracji, aby zapobiec dalszym naru-

szeniom prawa; 2) z³o¿yæ wniosek o pomoc do EIOPA”.).

(5) Zakazanie wykonywania dzia³alnoœci ubezpieczeniowej na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 214 ust. 5 ustawy: „Organ

nadzoru w ramach czynnoœci, o których mowa w ust. 4 pkt 1, mo¿e rów-

nie¿ zakazaæ wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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dzia³alnoœci ubezpieczeniowej przez zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ lub

dzia³alnoœci reasekuracyjnej przez zagraniczny zak³ad reasekuracji”.).

Nale¿y tak¿e nadmieniæ, ¿e KNF informuje Komisjê Europejsk¹ i EIOPA

o przypadkach i powodach zastosowania œrodków nadzorczych. Zaznaczenia

wymaga okolicznoœæ, ¿e stosowanie œrodków nadzorczych, co do zasady,

ma miejsce w przypadku braku podjêcia adekwatnych czynnoœci nad-

zorczych przez nadzór macierzysty, a tak¿e, gdy pomimo ich zastoso-

wania, oddzia³ w dalszym ci¹gu narusza polskie prawo.

Zakres dzia³añ nadzorczych, jakie mog¹ zostaæ przeprowadzone, zosta³ ure-

gulowany w rozdziale 14 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekura-

cyjnej. Nale¿¹ do nich:

(1) Przeprowadzanie kontroli dzia³alnoœci i stanu maj¹tkowego

tego oddzia³u, w tym z udzia³em KNF (art. 333 ust. 3: „W przypad-

ku gdy zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ lub zagraniczny zak³ad rease-

kuracji wykonuje dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ lub reasekuracyjn¹ na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddzia³, organ nadzorczy

pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma siedzibê ten

zak³ad, po uprzednim powiadomieniu organu nadzoru, mo¿e przepro-

wadziæ kontrolê dzia³alnoœci i stanu maj¹tkowego tego oddzia³u”.).

(2) Wnioskowanie KNF o uczestnictwo w kontroli (art. 333 ust. 4:

„Organ nadzoru mo¿e wyst¹piæ do organu nadzorczego pañstwa cz³on-

kowskiego Unii Europejskiej, w którym ma siedzibê zagraniczny zak³ad

ubezpieczeñ lub zagraniczny zak³ad reasekuracji wykonuj¹cy dzia³al-

noœæ ubezpieczeniow¹ lub reasekuracyjn¹ na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej przez oddzia³, o uczestniczenie w przeprowadzanej w tym

oddziale kontroli, o której mowa w ust. 3”.).

(3) Przeprowadzenie kontroli dzia³alnoœci przez KNF, z wy³¹cze-

niem gospodarki finansowej, w tym z udzia³em nadzoru pañ-

stwa macierzystego (art. 333 ust. 5: „Organ nadzoru, po uprzednim

powiadomieniu organu nadzorczego pañstwa cz³onkowskiego Unii Eu-

ropejskiej, w którym ma siedzibê zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ lub

zagraniczny zak³ad reasekuracji wykonuj¹cy dzia³alnoœæ ubezpiecze-

niow¹ lub reasekuracyjn¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez

oddzia³, mo¿e przeprowadziæ kontrolê dzia³alnoœci tego oddzia³u,

z wy³¹czeniem kontroli jego gospodarki finansowej. Ust. 6.

W przeprowadzanej przez organ nadzoru kontroli, o której mowa

w ust. 5, mo¿e uczestniczyæ organ nadzorczy pañstwa cz³onkowskiego

Unii Europejskiej, w którym ma siedzibê zagraniczny zak³ad ubezpie-

czeñ lub zagraniczny zak³ad reasekuracji wykonuj¹cy dzia³alnoœæ

ubezpieczeniow¹ lub reasekuracyjn¹ na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej przez oddzia³, je¿eli organ ten z³o¿y taki wniosek”.).

(4) Uprawnienie KNF do ¿¹dania przedstawienia dokumentów

(art. 335 ust. 5: „Organ nadzoru mo¿e ¿¹daæ od zagranicznego zak³adu

ubezpieczeñ z innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa cz³onkowskie-

go Unii Europejskiej w zakresie wykonywanej na terytorium Rzeczy-
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pospolitej Polskiej dzia³alnoœci ubezpieczeniowej: 1) okazania doku-

mentów lub przekazania poœwiadczonych przez pracownika zak³adu

kopii dokumentów oraz informacji i wyjaœnieñ dotycz¹cych dzia³alno-

œci zak³adu, z wy³¹czeniem gospodarki finansowej; 2) przedstawienia

wzorców umownych, informacji o poszczególnych produktach ubez-

pieczeniowych oferowanych na podstawie indywidualnych negocjacji

z ubezpieczaj¹cymi, wniosków o zawarcie ubezpieczenia, formularzy

lub innych dokumentów stosowanych przez zak³ad ubezpieczeñ przy za-

wieraniu umów ubezpieczenia”.).

Przepisy zak³adaj¹ mo¿liwoœæ ubiegania siê o wsparcie EIOPA w przypadku

sporu miêdzy nadzorami: „Organ nadzoru mo¿e z³o¿yæ wniosek o pomoc do

EIOPA, je¿eli nie uzyska³ zgody na uczestniczenie w kontroli oddzia³u krajowe-

go zak³adu ubezpieczeñ lub oddzia³u krajowego zak³adu reasekuracji prowa-

dzonej przez organ nadzorczy pañstwa, w którym znajduje siê oddzia³, albo or-

gan nadzorczy uniemo¿liwia lub utrudnia organowi nadzoru skorzystanie

z prawa uczestniczenia w kontroli”.

Rodzaj sankcji, jakie mo¿e zastosowaæ organ nadzoru (KNF), zawiera

art. 362 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do któ-

rych nale¿y:

1) na³o¿enie na cz³onka zarz¹du zak³adu ubezpieczeñ, zak³adu reasekura-

cji lub prokurenta kary pieniê¿nej do wysokoœci odpowiadaj¹cej ich trzy-

krotnemu przeciêtnemu miesiêcznemu wynagrodzeniu z ostatnich

12 miesiêcy, a je¿eli nie mo¿na ustaliæ przeciêtnego miesiêcznego wyna-

grodzenia z ostatnich 12 miesiêcy – do wysokoœci 100 000 z³otych;

2) na³o¿enie na zak³ad ubezpieczeñ lub zak³ad reasekuracji kary pieniê¿nej

do wysokoœci 0,5% sk³adki przypisanej brutto wykazanej przez zak³ad

ubezpieczeñ lub zak³ad reasekuracji w ostatnim przedstawionym orga-

nowi nadzoru sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 280,

a w przypadku gdy zak³ad nie wykonywa³ dzia³alnoœci lub uzyska³ sk³ad-

kê przypisan¹ brutto poni¿ej 20 mln z³otych – do wysokoœci 100 000 z³o-

tych;

3) zawieszenie w czynnoœciach cz³onka zarz¹du zak³adu ubezpieczeñ lub

zak³adu reasekuracji do czasu rozpatrzenia wniosku o jego odwo³anie na

najbli¿szym posiedzeniu organu uprawnionego do jego odwo³ania;

4) wyst¹pienie do w³aœciwego organu zak³adu ubezpieczeñ, zak³adu rease-

kuracji lub innego uprawnionego podmiotu z wnioskiem o odwo³anie

cz³onka zarz¹du lub odwo³anie udzielonej prokury, ze wskazaniem ter-

minu, w którym wniosek ten zostanie rozpatrzony.

Nastêpnie, zgodnie z art. 362 ust. 2 ustawy, KNF mo¿e zastosowaæ powy¿-

sze œrodki nadzorcze tak¿e w sytuacjach:

1) gdy zak³ad wykonuje dzia³alnoœæ z naruszeniem przepisów prawa, statu-

tu, zawartych umów ubezpieczenia, zawartych umów reasekuracji lub

planu dzia³alnoœci;
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2) niezastosowania siê do obowi¹zku zlecenia bieg³emu rewidentowi bada-

nia sprawozdañ o wyp³acalnoœci i kondycji finansowej sporz¹dzanych

przez zak³ad;

3) niezastosowania siê do obowi¹zku zlecenia bieg³emu rewidentowi bada-

nia sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych przez zak³ad;

4) niezastosowania siê do ¿¹dania okazania dokumentów, przekazania po-

œwiadczonych przez pracownika zak³adu kopii dokumentów lub udziele-

nia informacji i wyjaœnieñ; niezastosowania siê do wezwania organu

nadzoru do przeprowadzania przez zak³ad odpowiednich testów;

5) niezastosowania siê do ¿¹dania zwo³ania walnego zgromadzenia i umie-

szczenia okreœlonych spraw w porz¹dku obrad walnego zgromadzenia

zak³adu;

6) niezastosowania siê do wezwania, o którym mowa w art. 236;

7) niezastosowania siê do wezwania do weryfikacji stosowanego modelu

wewnêtrznego, o którym mowa w art. 265 ust. 4;

8) niezastosowania siê do ¿¹dania organu nadzoru bêd¹cego organem

sprawuj¹cym nadzór nad grup¹ do ponownego obliczenia kapita³owego

wymogu wyp³acalnoœci grupy, o którym mowa w art. 379 ust. 4.

Warto wspomnieæ, ¿e przez d³ugi czas, niejako wbrew powy¿szym zasa-

dom i regulacjom, na oficjalnej stronie internetowej Komisji Nadzoru Finan-

sowego, w zak³adce podmiotów rynku ubezpieczeniowego, znajdowa³ siê nie-

co myl¹cy komunikat, ¿e oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ nie s¹

przez ni¹ nadzorowane. W realiach funkcjonowania oddzia³ów tego typu ko-

munikat by³ problematyczny, gdy¿ klienci mogli mieæ obawy co do nale¿ytego

zabezpieczenia ich praw i interesów. Komunikat ten zosta³ jakiœ czas temu

usuniêty ze strony KNF, co jest spójne z treœci¹ obowi¹zuj¹cych przepisów

prawa.

W tym miejscu nale¿y przywo³aæ niezmiernie wa¿ny nowy przepis art. 63

ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ
11

, zgodnie z którym: „Organ nadzoru monito-

ruje rynek produktów ubezpieczeniowych, które s¹ wprowadzane do obrotu,

dystrybuowane lub sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

6. Kwestia zdolnoœci s¹dowej oddzia³u

i w³aœciwego oznaczenia strony

Oddzia³y zak³adów ubezpieczeñ maj¹cych siedzibê w pañstwie cz³onkow-

skim UE
12

nie posiadaj¹ odrêbnej podmiotowoœci prawnej i traktowane s¹ jako

integralna czêœæ macierzystego zak³adu ubezpieczeñ, co znajduje potwierdze-

nie w postanowieniu S¹du Najwy¿szego, w którym S¹d uzna³, ¿e „Oddzia³ taki

(zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ) nie ma osobowoœci prawnej odrêbnej od
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przedsiêbiorcy zagranicznego”
13

. Oddzia³ charakteryzuje siê samodzieln¹

i wyodrêbnion¹ struktur¹ organizacyjno-techniczn¹, jednak nie prowadzi on

dzia³alnoœci we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek. W zwi¹zku z powy¿-

szym oddzia³y nie posiadaj¹ podmiotowoœci w stosunkach gospodarczych,

a wszelkie umowy zawierane w ramach ich struktury oraz inne czynnoœci do-

konywane przez oddzia³y zak³adów ubezpieczeñ oraz wobec tego oddzia³u, od-

nosz¹ bezpoœrednio skutek prawny w stosunku do przedsiêbiorcy zagranicz-

nego. W rezultacie, oddzia³ nie jest podmiotem odrêbnym od przedsiêbiorcy

zagranicznego i nie posiada osobowoœci prawnej, a co za tym idzie zdolnoœci

s¹dowej ani procesowej, w wyniku czego nie mo¿e byæ stron¹ w postêpowaniu

s¹dowym, ani samodzielnie wystêpowaæ przed s¹dem w obronie swoich inte-

resów.

Przepis art. 14 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiêbiorców zagra-

nicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: u.o.p.z.) przewiduje, ¿e dla wykonywania

dzia³alnoœci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiê-

biorcy zagraniczni z pañstw cz³onkowskich mog¹ tworzyæ oddzia³y z siedzib¹

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 3 punkt 22 ustawy

o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez oddzia³ nale¿y rozu-

mieæ: „ka¿d¹ formê sta³ej obecnoœci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zak³adu ubezpieczeñ maj¹cego siedzibê w pañstwie cz³onkowskim Unii Euro-

pejskiej lub zak³adu reasekuracji maj¹cego siedzibê w pañstwie cz³onkow-

skim Unii Europejskiej, w tym oddzia³, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca

2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiêbiorców zagranicznych i innych

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej”. Dodatkowo, zgodnie z art. 3 punkt 4 u.o.p.z., przez oddzia³ rozumie

siê równie¿: „wyodrêbnion¹ i samodzieln¹ organizacyjnie czêœæ dzia³alnoœci

gospodarczej, wykonywan¹ przez przedsiêbiorcê poza siedzib¹ przedsiêbior-

cy”. Jednak w celu u³atwienia dochodzenia roszczeñ przez ubezpieczonych,

w art. 11 ustawy zosta³o dodane nowe rozwi¹zanie o nastêpuj¹cej treœci:

„Wskazanie w piœmie procesowym oddzia³u zagranicznego zak³adu ubezpie-

czeñ jako strony postêpowania dotycz¹cego roszczenia wynikaj¹cego z dzia-

³alnoœci zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ wykonywanej na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przez oddzia³ jest jednoznaczne ze wskazaniem jako

strony tego postêpowania zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ”
14

.Celem

wprowadzenia art. 11 by³o przede wszystkim unikniêcie koniecznoœci odrzu-

cania pozwów, choæ nale¿y te¿ zwróciæ uwagê, ¿e stosuje siê go nie tylko do
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Postanowienie SN z 11 kwietnia 2014 r. (I CZ 21/14); wyrok SN z 16 lutego 2017 r. (II UK

726/15), postanowienie SN z 9 lipca 2015 r. (I CSK 669/14).
14

Przepis ten wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 2016 r. i stanowi reakcjê ustawodawcy na zaobserwo-

wan¹ praktykê polegaj¹c¹ na tym, ¿e w przypadku zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ z pañ-

stwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej dzia³aj¹cych przez oddzia³ jako pozwanego wskazywa-

no w³aœnie ten oddzia³, nie zaœ sam zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ, w wyniku czego niektóre

pozwy kierowane przeciwko oddzia³owi przedsiêbiorcy zagranicznego, zgodnie z art. 199 § 1

pkt 3 k.p.c., by³y odrzucane z powodu braku posiadania zdolnoœci s¹dowej przez stronê.



pozwów, ale równie¿ do wszystkich innych pism procesowych. Dziêki tej regu-

lacji szczególnej pozwy kierowane przeciwko oddzia³owi przedsiêbiorcy zagra-

nicznego nie s¹ odrzucane zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.
15

. Tak¹ zmianê

nale¿y oceniæ pozytywnie, nie tylko z punktu widzenia klientów, lecz równie¿

samych oddzia³ów zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ, dla których brak

merytorycznego rozstrzygniêcia sporów tak¿e by³ k³opotliwy, wzbudzaj¹c nie-

potrzebn¹ nieufnoœæ wobec tej formy prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczenio-

wej.

7. Zagadnienia finansowo-ksiêgowe oddzia³u

zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ

Oddzia³ jest integraln¹ czêœci¹ zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ, który

ponosi za niego pe³n¹ odpowiedzialnoœæ, w tym za jego zobowi¹zania podatko-
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S¹d Najwy¿szy wypowiedzia³ siê w tej kwestii w postanowieniu z 16 stycznia 2015 r. podnosz¹c

nastêpuj¹ce argumenty: „W piœmiennictwie przyjmuje siê nawet, ¿e okolicznoœæ, i¿ strona po-

zwana zosta³a w pozwie okreœlona jedynie oznaczeniem jej oddzia³u maj¹cego siedzibê w Pol-

sce, nie oznacza per se, ¿e proces toczy siê przeciwko nieistniej¹cemu podmiotowi, a w konsek-

wencji, ¿e znajduje zastosowanie art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. przes¹dzaj¹cy o obowi¹zku odrzuce-

nia pozwu. Status strony postêpowania cywilnego posiada wiêc wy³¹cznie przedsiêbiorca za-

graniczny, który utworzy³ oddzia³ dla wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej na terytorium

RP. Dzia³alnoœæ tego oddzia³u ma charakter zale¿ny i powoduje bezpoœrednie powstanie praw

i obowi¹zków po stronie przedsiêbiorcy zagranicznego. S¹d polski jest wiêc w³aœciwym do roz-

poznania sprawy, je¿eli roszczenie dochodzone przeciwko przedsiêbiorcy zagranicznemu

zwi¹zane jest z dzia³alnoœci¹ jego oddzia³u maj¹cego siedzibê na terytorium RP”. Nastêpnie

S¹d stwierdzi³, ¿e „Przedsiêbiorca zagraniczny, bêd¹cy spó³k¹ akcyjn¹ prowadz¹c¹ w Polsce

dzia³alnoœæ w ramach oddzia³u ujawnionego w rejestrze przedsiêbiorców, ma zdolnoœæ

s¹dow¹ bêd¹c¹ emanacj¹ przys³uguj¹cej mu, jako osobie prawnej, zdolnoœci prawnej. Sam

oddzia³ nie ma odrêbnej, od bêd¹cego osob¹ prawn¹ przedsiêbiorcy zagranicznego, podmioto-

woœci w sferze prawa cywilnego, nie posiadaj¹c odrêbnej od tego przedsiêbiorcy zdolnoœci

s¹dowej”. Dalej S¹d postawi³ tezê, ¿e: „Nawet pos³u¿enie siê firm¹ oddzia³u osoby prawnej nie

oznacza, ¿e stron¹ postêpowania jest oddzia³ jako niezale¿ny podmiot stosunków prawnych,

poniewa¿ stron¹ w postêpowaniu s¹dowym jest wówczas sama osoba prawna bêd¹ca przed-

siêbiorc¹ zagranicznym maj¹cym w Polsce swój oddzia³”.

Ponadto S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z 29 stycznia 2016 r. (II CSK 94/15) rozró¿ni³ dwie

sytuacje okreœlenia podmiotu nieposiadaj¹cego osobowoœci prawnej w pozwie. Pierwsza, gdy

strona powodowa jednoznacznie oznacza jako stronê pozwan¹ podmiot bez zdolnoœci s¹dowej,

który wed³ug jej intencji mia³ byæ stron¹ przeciwn¹, wówczas brak ten ma charakter nieusu-

walny, a pozew podlega odrzuceniu na podstawie art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. Druga zaœ, gdy ozna-

czenie strony pozwanej zawiera jedynie wskazanie jednostki organizacyjnej osoby prawnej,

która nie ma odrêbnej od tej osoby zdolnoœci s¹dowej lub te¿ gdy strona ta zosta³a oznaczona

przez wskazanie osoby prawnej i dodatkowo jej oddzia³u, jednak z uzasadnienia ¿¹dania pozwu

wynika, ¿e wol¹ powoda nie by³o pozwanie oddzia³u osoby prawnej, lecz tej osoby jako podmio-

tu ³¹cz¹cych j¹ z powodem stosunków cywilnoprawnych poddanych pod os¹d s¹du. W tej dru-

giej sytuacji, z któr¹ mamy do czynienia w niniejszej sprawie, oznaczenie strony pozwanej

mo¿e byæ potraktowane jako oczywista niedok³adnoœæ niestanowi¹ca, zgodnie z art. 130 § 1

k.p.c., przeszkody do nadania biegu pozwu. W zwi¹zku z tymi rozwa¿aniami s¹d postawi³ tezê:

„Uœciœlenie oznaczenia strony przez s¹d jest dopuszczalne zarówno w toku postêpowania, jak

i w drodze sprostowania wyroku przez s¹d pierwszej instancji na podstawie art. 350 k.p.c.

S¹d drugiej instancji mo¿e w trybie art. 350 § 3 k.p.c. sprostowaæ z urzêdu wyrok s¹du pierw-

szej instancji przez uœciœlenie oznaczenia strony, je¿eli w wyniku niestarannoœci poniecha³

tego s¹d pierwszej instancji. Podmiotowe przekszta³cenie powództwa staje siê natomiast

aktualne dopiero wówczas, gdy wadliwoœci w oznaczeniu podmiotów procesu nie mo¿na na-

prawiæ w drodze sprostowania niedok³adnoœci w oznaczeniu stron”.



we. Mimo, ¿e oddzia³
16

dla celów podatkowych nie jest jednostk¹ odrêbn¹ od za-

granicznego przedsiêbiorcy, tym niemniej posiada odrêbny numer identyfikacji

podatkowej (NIP). Jest to wynik interpretacji organów skarbowych (w zwi¹zku

z treœci¹ art. 2 ust. 2–3 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. o zasadach ewi-

dencji i identyfikacji podatników i p³atników), w zwi¹zku z czym ka¿dy zagrani-

czny zak³ad ubezpieczeñ prowadz¹cy w Polsce dzia³alnoœæ za poœrednictwem

oddzia³u posiada dwa NIP-y – jeden nadawany bezpoœrednio zak³adowi jako

przedsiêbiorcy zagranicznemu, a drugi nadawany oddzia³owi jako jednostce

podlegaj¹cej wpisowi do Krajowego Rejestru S¹dowego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e

NIP „oddzia³owy” s³u¿y wy³¹cznie na potrzeby statusu oddzia³u jako p³atnika

sk³adek ZUS i PIT pracowników przez niego zatrudnianych. Tym samym, w za-

sadniczej mierze, tj. w relacjach z kontrahentami, ewidencji ksiêgowej oraz na

potrzeby odprowadzania podatku CIT i VAT, przedsiêbiorca zagraniczny powi-

nien pos³ugiwaæ siê swoim w³asnym NIP-em. Mo¿e to powodowaæ pewne prob-

lemy praktyczne, gdy¿ w Krajowym Rejestrze S¹dowym, który zwykle stanowi

podstawow¹ bazê danych do elektronicznej weryfikacji kontrahenta, uwidocz-

niony jest NIP oddzia³u. Tym niemniej, ustalenie NIP przedsiêbiorcy zagrani-

cznego równie¿ jest mo¿liwe on-line poprzez system VIES prowadzony przez

Komisjê Europejsk¹
17

, gdzie wpisuj¹c numer NIP mo¿na zweryfikowaæ status

VAT kontrahenta.

Szczególny status oddzia³u wi¹¿e siê z pewnymi odrêbnoœciami w zakresie

przygotowywania sprawozdania finansowego i jego badania oraz zatwierdzania.

Oddzia³ przedsiêbiorcy zagranicznego jest odrêbn¹ jednostk¹ podlegaj¹c¹ prze-

pisom ustawy o rachunkowoœci, w zwi¹zku z tym spoczywaj¹ na nim obowi¹zki

wynikaj¹ce z tej ustawy niezale¿nie od wymogów, którym podlega przedsiêbior-

ca zagraniczny w pañstwie swojej siedziby. W myœl art. 53 ust. 2b ustawy o ra-

chunkowoœci
18

, roczne sprawozdanie finansowe oddzia³u przedsiêbiorcy zagra-

nicznego uwa¿a siê za zatwierdzone, je¿eli zosta³o zatwierdzone sprawozdanie

finansowe przedsiêbiorcy zagranicznego obejmuj¹ce dane sprawozdania finan-

sowego tego oddzia³u. Tym samym, wymusza to odpowiedni¹ kolejnoœæ zatwier-

dzania sprawozdania finansowego, gdy¿ nie jest mo¿liwe zatwierdzenie sprawo-

zdania finansowego oddzia³u zanim nie zostanie zatwierdzone g³ówne sprawoz-

danie przedsiêbiorcy zagranicznego. W praktyce zwykle oba sprawozdania fi-

nansowe s¹ zatwierdzane jednoczeœnie. W przypadku oddzia³ów zagranicznych

zak³adów ubezpieczeñ obowi¹zki te s¹ dalej id¹ce, gdy¿ zgodnie z art. 64 ust. 1

ustawy o rachunkowoœci sprawozdanie finansowe oddzia³u podlega obowi¹zko-

wi badania przez bieg³ego rewidenta (o problemach z tym zwi¹zanych szerzej

mowa w pkt 8 niniejszego artyku³u).

Ostatnim ogniwem obowi¹zków zwi¹zanych ze sporz¹dzaniem sprawozda-

nia finansowego jest jego z³o¿enie do Krajowego Rejestru S¹dowego. Co istotne,
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Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z póŸn. zm.
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330,

z póŸn. zm.).



mimo obowi¹zku przygotowywania odrêbnego sprawozdania finansowego dla

oddzia³u, nie jest ono sk³adane do Krajowego Rejestru S¹dowego, w którym

zgodnie z art. 69 ust. 1c ustawy o rachunkowoœci sk³adane jest wy³¹cznie spra-

wozdanie finansowe (przet³umaczone na jêzyk polski) zagranicznego zak³adu

ubezpieczeñ wraz ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci oraz sprawozdaniem z ba-

dania. Oczywiœcie, w praktyce obejmuje ono równie¿ dane oddzia³u, które s¹

w³¹czane do g³ównego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe

oddzia³u podlega natomiast z³o¿eniu do Urzêdu Skarbowego.

8. Problematyka wyboru bieg³ego rewidenta

do badania sprawozdania finansowego oddzia³u zagranicznego

zak³adu ubezpieczeñ

Jak wskazano powy¿ej, jedn¹ z konsekwencji odrêbnoœci formy prawnej od-

dzia³u zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ jest koniecznoœæ przygotowania de-

dykowanego sprawozdania finansowego dla oddzia³u, jak równie¿ jego badanie

i zatwierdzenie przez bieg³ego rewidenta. Kwestia ta mo¿e prowadziæ do dodat-

kowych komplikacji dla zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ w œwietle treœci

rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegó³owych wymogów dotycz¹cych ustawo-

wych badañ sprawozdañ finansowych jednostek interesu publicznego, uchy-

laj¹ce decyzje komisji 2005/909/WE (dalej: rozporz¹dzenie)
19

. Rozporz¹dzenie

wprowadza maksymalne okresy, na które mo¿liwe jest powo³anie bieg³ego rewi-

denta w celu badania sprawozdania finansowego, jednoczeœnie umo¿liwiaj¹c

pañstwom cz³onkowskim wprowadzenie terminów krótszych. Zasad¹ wyra¿on¹

w rozporz¹dzeniu jest maksymalny 10-letni okres badania sprawozdania finan-

sowego podmiotu przez tego samego bieg³ego rewidenta (art. 17 ust. 1). W tej

mierze polski ustawodawca okaza³ siê byæ bardziej restrykcyjny i zdecydowa³ siê

na skrócenie maksymalnego okresu do 5 lat (art. 134 ust. 1 ustawy o bieg³ych

rewidentach
20

). Nie jest trudna do wyobra¿enia sytuacja, w której – w przypad-

ku zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ posiadaj¹cego kilka oddzia³ów – stoso-

wanie siê do wszystkich w³aœciwych przepisów mo¿e byæ bardzo trudne lub

zgo³a niemo¿liwe (zw³aszcza w przypadku, gdy prawodawstwo w³aœciwe dla od-

dzia³ów jest du¿o bardziej restrykcyjne od obowi¹zuj¹cego w pañstwie macie-

rzystym przedsiêbiorcy). Warto zreszt¹ dodaæ, ¿e oprócz koniecznoœci rotacji,

rozporz¹dzenie przewiduje okres swoistej karencji, trwaj¹cej 4 lata, któr¹ dany

bieg³y rewident musi przeczekaæ, aby ponownie móc siê staraæ o wykonywanie

badania sprawozdania finansowego dla danego podmiotu (art. 17 ust. 3), co do-

datkowo mo¿e skomplikowaæ proces wyboru danego podmiotu badaj¹cego

sprawozdanie finansowe. Nale¿y bowiem przyj¹æ, ¿e z uwagi na zatwierdzanie

sprawozdania finansowego centralnie przez organ zarz¹dczy spó³ki oraz fakt, ¿e

dane dotycz¹ce oddzia³u s¹ w³¹czane do g³ównego sprawozdania finansowego
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dla ca³ej spó³ki, spó³ce tej zale¿y, aby badania dokonywa³ ten sam bieg³y rewi-

dent (w praktyce, ze wzglêdu na globalny zakres dzia³alnoœci, przy zak³adach

ubezpieczeñ jest to zwykle jeden z podmiotów z tzw. wielkiej czwórki firm audy-

torskich). Wydaje siê jednak, ¿e na poziomie obowi¹zuj¹cych regulacji pra-

wnych nie ma podstawy do jakiegokolwiek odstêpstwa od powy¿szej zasady

i podmiot zagraniczny jak najbardziej musi stosowaæ siê do lokalnych regulacji

i braæ je pod uwagê w zakresie swojej polityki wyboru bieg³ego rewidenta. Posia-

danie oddzia³u mo¿e zatem wywo³aæ w tej mierze doœæ nieoczekiwany problem

dla zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ.

9. Kwestia funkcjonowania komitetu audytu w oddziale

zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ

Podobnie jak w przypadku wyboru bieg³ego rewidenta, równie¿ funkcjono-

wanie komitetu audytu w oddziale zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ wi¹¿e

siê z problemem odpowiedniego interpretowania przepisów i dualizmem oto-

czenia prawnego, w jakim oddzia³ funkcjonuje.

Ustawa o bieg³ych rewidentach wskazuje, ¿e jednostk¹ zainteresowania

publicznego s¹ m.in. oddzia³y zak³adów ubezpieczeñ. Zakresem ustawy od-

dzia³y zak³adów ubezpieczeñ zosta³y objête dopiero w 2017 r. wraz z wejœciem

w ¿ycie nowej ustawy o bieg³ych rewidentach. Poprzednia obowi¹zuj¹ca w tym

obszarze ustawa z 2009 r. obejmowa³a swoim zakresem jedynie g³ówne od-

dzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ. Obowi¹zki zwi¹zane z komite-

tem audytu dotycz¹ utworzenia specjalnego organu w ramach organizacji

spó³ki, wykonuj¹cego oznaczone w ustawie zadania b¹dŸ te¿ (o ile zostan¹

spe³nione odpowiednie warunki) powierzenia zadañ komitetu audytu radzie

nadzorczej spó³ki.

W przypadku oddzia³u zak³adu ubezpieczeñ powstaje naturalnie pytanie,

czy i w jaki sposób stosowaæ powy¿sze wymogi. Oddzia³ nie ma bowiem rady

nadzorczej, a co najwy¿ej odpowiedni organ nadzorczy istnieje na szczeblu

centrali spó³ki (choæ ustawodawstwo danego kraju nie zawsze przyjmuje zna-

ny w Polsce model podzia³u organów spó³ki na zarz¹d i radê nadzorcz¹). Jedy-

nym bowiem organem oddzia³u (w rozumieniu osoby w³adnej do wi¹¿¹cego

sk³adania oœwiadczeñ w jego imieniu) jest osoba upowa¿niona w oddziale, któ-

rej wskazania wymaga art. 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach ucze-

stnictwa przedsiêbiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obro-

cie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
21

. Trudno by³oby

jednak uznaæ, ¿e to ta osoba mia³aby powo³aæ komitet audytu, skoro zgodnie

z art. 128 ustawy o bieg³ych rewidentach, cz³onkowie komitetu audytu s¹

powo³ywani przez radê nadzorcz¹ lub inny organ nadzorczy lub kontrolny spo-

œród cz³onków tego organu. W tym stanie rzeczy wydaje siê, ¿e jedyn¹ racjo-

naln¹ interpretacj¹ jest uznanie, ¿e komitet audytu winien powo³aæ bezpo-

œrednio dany organ nadzorczy lub kontrolny spó³ki, której integraln¹ czêœci¹
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jest oddzia³. Wobec faktu, ¿e w zakresie funkcjonowania komitetu audytu

ustawa o bieg³ych rewidentach implementuje prawo unijne
22

w praktyce ana-

logiczne regulacje funkcjonuj¹ w pañstwie cz³onkowskim siedziby spó³ki, której

oddzia³ prowadzi dzia³alnoœæ w Polsce. W konsekwencji, przy tworzeniu komi-

tetu audytu mamy do czynienia z dualizmem przepisów prawa polskiego i prze-

pisów prawa macierzystego.

Nie ma jednak zasadniczej w¹tpliwoœci co do tego, ¿e oddzia³ musi w pier-

wszej kolejnoœci stosowaæ przepisy polskiej ustawy (art. 205 ust. 1 ustawy

o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) w zakresie niezbêdnym dla

ochrony nadrzêdnego interesu publicznego. Wydaje siê, ¿e nie ma przeszkód,

aby komitet audytu by³ wspólny dla zagranicznej spó³ki, jak i oddzia³u, o ile tyl-

ko jego funkcjonowanie jest mo¿liwe z punktu widzenia porz¹dków prawnych

(polskiego i macierzystego), co w wiêkszoœci przypadków nie powinno byæ pro-

blemem, zwa¿ywszy na harmonizacjê przepisów prawa na szczeblu Unii Eu-

ropejskiej. Analogicznie, dopuszczalne wydaje siê (przy spe³nieniu odpowied-

nich warunków) powierzenie tej funkcji radzie nadzorczej spó³ki. Potencjalny

problem, jak siê wydaje, mo¿e wyst¹piæ g³ównie na tle spe³niania przez cz³on-

ków wymogu niezale¿noœci. Polska ustawa o bieg³ych rewidentach w art. 129

ust. 3 doœæ szczegó³owo okreœla warunki niezbêdne do spe³nienia tego wymo-

gu, które niekoniecznie musz¹ byæ tak rygorystyczne w innych ustawoda-

wstwach. W zwi¹zku z tym, w przypadku posiadania wspólnego komitetu au-

dytu dla spó³ki i oddzia³u konieczne jest sprawdzenie, czy poszczególne osoby

wchodz¹ce w sk³ad komitetu spe³niaj¹ odnoœne warunki wynikaj¹ce zarówno

z ustawy o bieg³ych rewidentach, jak i przepisów prawa macierzystego dla

spó³ki.

10. Podsumowanie

Powy¿sze rozwa¿ania ze zrozumia³ych wzglêdów dotycz¹ tylko wybranych

aspektów funkcjonowania oddzia³ów zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

z pañstw EOG. Tym niemniej, nawet przy tak ograniczonej analizie mo¿liwe

jest wyci¹gniêcie kilku podstawowych wniosków.

Po pierwsze, tworzone przepisy, w tym przepisy dla rynku ubezpieczenio-

wego, rzadko zawieraj¹ regulacje dedykowane dla oddzia³ów. Z koniecznoœci

zatem niezbêdne jest ich odpowiednie stosowanie, co zawsze wi¹¿e siê z ryzy-

kiem odmiennej interpretacji organów nadzoru czy s¹du. Wydaje siê jednak, ¿e

w wiêkszoœci przypadków, je¿eli interpretacja bêdzie ostro¿noœciowa, nakiero-

wana raczej na wype³nienie okreœlonych obowi¹zków, ani¿eli na szukanie oka-

zji do zwolnienia siê z ich wykonania lub ograniczenia ich stosowania, w¹tpliwe
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wydaje siê, aby organ nadzoru wyci¹ga³ wobec podmiotu sankcje z tego tytu³u.

De lege ferenda nale¿a³oby postulowaæ, aby ustawodawca, antycypuj¹c proble-

my interpretacyjne, stara³ siê przy tworzeniu norm uwzglêdniaæ ró¿norodnoœæ

form prawnych i organizacyjnych, w których mo¿liwe jest prowadzenie dzia³al-

noœci ubezpieczeniowej.

Po drugie, niemo¿noœæ okreœlenia zamkniêtej liczby regulacji, które winien

stosowaæ oddzia³, czy te¿ postawienia jasnej granicy pomiêdzy sferami, do któ-

rych stosuje siê przepisy prawa polskiego, a do których przepisy prawa macie-

rzystego, sprawia, ¿e oddzia³y nie unikn¹ koniecznoœci ka¿dorazowej weryfika-

cji tej kwestii. Co wiêcej, przy analizie przepisów czêstokroæ konieczna mo¿e siê

okazaæ drobiazgowa analiza prawnoporównawcza obu ustawodawstw, aby wy-

pracowaæ w³aœciw¹ interpretacjê, zgodn¹ ze wszystkimi w³aœciwymi przepisa-

mi.

Po trzecie, zakres i granica nadzoru sprawowanego przez Komisjê Nadzo-

ru Finansowego nad oddzia³ami wci¹¿ wywo³uje pewne pytania i w¹tpliwoœci.

Na przestrzeni lat widoczny jest trend wyposa¿ania KNF w nowe narzêdzia i in-

strumenty do sprawowania nadzoru i kontrolowania oddzia³ów. Równie¿ Komi-

sja, chocia¿by w ramach wydawanych wytycznych, jak najbardziej dostrzega ist-

nienie tej formy prawnej na rynku i pewne jej odmiennoœci. Niew¹tpliwie jed-

nak równie¿ sama Komisja szuka optymalnej formy i modelu nadzoru maj¹c na

wzglêdzie potrzeby rynkowe, ale i niemo¿noœæ ingerowania w uprawnienia ma-

cierzystego organu nadzoru i naruszania zasady jednolitego paszportu.

OdpowiedŸ na tytu³owe pytanie artyku³u musi nastrêczaæ trudnoœci. Nie-

w¹tpliwie wiele udogodnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem za poœrednictwem

oddzia³u, jak np. brak koniecznoœci przechodzenia pe³nego postêpowania licen-

cyjnego i u³atwienia kapita³owe, niepodleganie œcis³emu nadzorowi Komisji

Nadzoru Finansowego, przemawia za pewn¹ atrakcyjnoœci¹ tej formy prawnej.

Jednak ta forma prowadzenia dzia³alnoœci ma tak¿e szereg ograniczeñ, zwi¹za-

nych przede wszystkim z niejasnoœci¹ przepisów w wielu obszarach i potencjal-

nymi konfliktami z macierzystymi regulacjami, co mo¿e prowadziæ do koniecz-

noœci korekt dzia³alnoœci spó³ki w kraju jej siedziby. Czasami zaœ mo¿e prowa-

dziæ do zupe³nie niespodziewanych problemów, które obecnie s¹ udzia³em firm

nale¿¹cych do takich grup kapita³owych, jak Prudential, Society of Lloyd’s czy

AIG
23

, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w Polsce w³aœnie w tej formie. Wobec brexitu

i widma utraty mo¿liwoœci dalszego korzystania z unijnej swobody przedsiêbior-

czoœci (wynik negocjacji w³adz Zjednoczonego Królestwa z Uni¹ Europejsk¹

jest wci¹¿ nieznany i niepewny) z koñcem marca 2019 r. mo¿liwy jest scena-

riusz, w którym podmioty te w ogóle utraci³yby prawo do dalszego prowadzenia

dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w Polsce.

60 PRAWO ASEKURACYJNE 4/2018 (97)

ARTYKU£Y I ROZPRAWY

23
Wybrane podmioty dzia³aj¹ce jako oddzia³ zagranicznego zak³adu ubezpieczeñ z siedzib¹

w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej. Pe³na lista oddzia³ów zagra-

nicznego zak³adu ubezpieczeñ jest dostêpna pod adresem: https://www.knf.gov.pl/podmioty/

Podmioty_rynku_ubezpieczeniowego



Bior¹c pod uwagê rozwój rynku europejskiego, forma oddzia³u zagraniczne-

go zak³adu ubezpieczeñ z Unii Europejskiej jest t¹ form¹ prawn¹, która bêdzie

zyskiwaæ na popularnoœci, choæby ze wzglêdu na kwestie kapita³owe oraz pro-

stotê wejœcia i wyjœcia z rynku. Zapewne wi¹zaæ siê to bêdzie ze wzmo¿eniem

zainteresowania regulatorów i nadzoru ubezpieczeniowego, co mo¿e skutko-

waæ zmianami regulacyjnymi.

Beata Mrozowska-Bartkiewicz

radca prawny

Wojciech £uczka

radca prawny, prawnik w departamencie

prawnym Prudential Polska

Tezy zawarte w artykule reprezentuj¹ prywatne opinie autora i nie nale¿y ich uto¿sa-

miaæ z oficjalnym stanowiskiem Prudential Polska.
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Legal Issues of the Operation of the Branch of a Foreign

Insurance Undertaking – for or against?

The present article is an attempt at adopting a critical approach to the legal form of the branch of

a foreign insurance undertaking established in the European Economic Area as one of the ways of

the pursuit of the business of insurance in Poland. It particularly aims to answer the title question,

whether this form is more beneficial than a joint-stock company or a mutual insurance company

or whether it is quite the opposite. This issue is examined on the basis of the key dimensions outli-

ned in the article, such as the scope of the applicable law, the powers of the supervisory authori-

ties, including the Polish Financial Supervision Authority, the court proceedings (judicial capaci-

ty) and selected financial aspects.

Keywords: cross-border activity, the internal market of the European Union, freedom of establis-

hment, supervisory powers of the Polish Financial Supervision Authority, a single passport prin-

ciple, a branch of a foreign insurance undertaking.
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