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Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wykonywanie działalności

PAWEŁ WAJDA 
BEATA KOZŁOWSKA-CHYŁA

Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia 
na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej – wybrane aspekty

Artykuł jest poświęcony analizie wybranych praktycznych aspektów postępowania administracyjnego 
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej i zezwolenia na wykonywanie działalności reasekuracyjnej dla krajowego 
zakładu ubezpieczeń i dla krajowego zakładu reasekuracji. W treści artykułu scharakteryzowano prze-
bieg postępowania administracyjnego we wskazanej wyżej sprawie administracyjnej, wskazano także 
na problemy praktyczne, które występowały w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych 
przez Komisję Nadzoru Finansowego pod rządami przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działal-
ności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1206, z późn. zm.) i które to problemy – jak 
można zasadnie domniemywać – będą występować również w ramach postępowań administracyjnych 
prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod rządami przepisów ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1844).

Słowa kluczowe: nadzór nad rynkiem ubezpieczeń, Komisja Nadzoru Finansowego, zezwolenie, dzia-
łalność ubezpieczeniowa, działalność reasekuracyjna.

Wprowadzenie

Działalność ubezpieczeniowa i działalność reasekuracyjną są działalnością regulowaną w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej1; tym samym 

1. Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.; dalej u.s.d.g.; argumentum z art. 75 tej ustawy; por. także: 
(8) Preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 
(Dz. Urz. UE L 335 z dnia 17 grudnia 2009 r., s. 1, z późn. zm.).
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Administrative proceedings on permission from the Polish Financial 
Supervision Authority for the execution of insurance and reinsurance 
activities – selected aspects

The article is focused on an analysis of selected practical aspects of the administrative proceedings 
before the Polish Financial Supervision Authority on permission for the execution of insurance and 
reinsurance activities. The article focuses on the characteristics of the administrative proceedings in 
the aforesaid case; there is also a description of selected practical problems that have occurred dur-
ing the administrative proceedings conducted by the Polish Financial Supervision Authority under the 
provisions of the Act of 22 May 2003 on insurance operations (Journal of Law of 2015, item. 1206, as 
amended.), and which – as can be reasonably presumed – may also occur during the administrative 
proceedings conducted by the Polish Financial Supervision Authority under the provisions of the Act 
of 11 September 2015 on insurance and reinsurance operations (Journal of Law of 2015, pos. 1844).

Keywords: supervision of the insurance market, Polish Financial Supervision Authority, permission; 
administrative, insurance activity, reinsurance activity.
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