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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 przebieg 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 działalności 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).
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