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Rozdział I 

Część ogólna 

 

Art.1 

 

1. Towarzystwo działa pod firmą: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i jest 

towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. 

2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań. 

3. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

4. Towarzystwo może tworzyć, przekształcać i  likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne. 

5. Towarzystwo zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Art. 2 

 

Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową w dziale II: „Pozostałe ubezpieczenia osobowe 

oraz ubezpieczenia majątkowe” zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w 

następujących grupach i rodzajach ubezpieczeń: 

Grupa 1, Rodzaj 1, 2, 3, 4. 

Grupa 2, Rodzaj 1, 2, 3. 

Grupa 3, Rodzaj 1, 2. 

Grupa 7. 

Grupa 8, Rodzaj 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Grupa 9. 

Grupa 10. 

Grupa 13. 

Grupa 14, Rodzaj 1, 2, 3, 4, 5. 

Grupa 15, Rodzaj 1, 2. 

Grupa 16, Rodzaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Grupa 17. 

Grupa 18. 

 

Art. 3 

 

1. Towarzystwo jest uprawnione do zawierania umów dotyczących reasekuracji biernej 

z krajowymi i zagranicznymi zakładami ubezpieczeń i reasekuracji. 

2. Towarzystwo może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych ustanowionych 

na podstawie odrębnych przepisów: 



a) pośredniczyć  w imieniu i na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe przy 

zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych 

w odpowiednich przepisach; 

b) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub 

tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z 

siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, na zasadach określonych we właściwych przepisach. 

 

Art. 4 

 

1. W Towarzystwie mogą być tworzone związki wzajemności członkowskiej. 

2. Związek wzajemności członkowskiej może być tworzony w szczególności dla branż zawodowych, 

grup środowiskowych i terytorialnych.  

3. Zasady organizacji związków wzajemności członkowskiej określa:  

1) Umowa lub porozumienie zawarte pomiędzy Towarzystwem a podmiotami, z których 

inicjatywy tworzony jest związek wzajemności członkowskiej lub; 

2) Statut związku wzajemności członkowskiej nadany przez Towarzystwo uchwałą Zarządu. 

4. W ramach związku wzajemności członkowskiej możliwe jest ustalanie świadczeń członków 

wzajemności członkowskiej na rzecz Towarzystwa w postaci obowiązku dopłaty składek. Zasady, 

na których oparty jest obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim określa treść umowy lub 

porozumienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lub statutu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2).  

5. Warunkiem utworzenia związku wzajemności członkowskiej jest podjęcie przez Radę Nadzorczą 

decyzji, o których mowa w art. 11. 

 

 

Rozdział II 

Władze Towarzystwa 

 

Art. 5 

 

Władzami Towarzystwa są: 

1. Walne Zgromadzenie, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Zarząd. 

 

 

 

 

 



Walne Zgromadzenie 

 

Art. 6 

 

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Towarzystwa z prawem głosu. 

Prawo głosu ma każdy członek posiadający przynajmniej jeden udział w kapitale zakładowym 

Towarzystwa. Każdy udział w kapitale zakładowym daje prawo do jednego głosu. 

2. Członek Towarzystwa z prawem głosu może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście 

lub przez pełnomocnika. 

3. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności winno być udzielone w formie pisemnej.  

4. Członkowie Towarzystwa posiadający udziały w funduszu kapitałowym mogą uczestniczyć 

w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu. 

5. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności członków 

Towarzystwa dysponujących prawem do co najmniej 50% głosów. 

 

Art. 7 

 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. 

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie 

zwoła go w terminie określonym w ust. 3, a także prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia 

w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 

5. Członkowie z prawem głosu uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu reprezentujący 

przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Towarzystwa mogą żądać zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy zgłosić na piśmie do 

Zarządu najpóźniej na 30 dni przed proponowanym terminem walnego Zgromadzenia. 

6. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia tego żądania Zarządowi Nadzwyczajne walne 

Zgromadzenie nie będzie zwołane, sąd rejestrowy może po wezwaniu Zarządu do złożenia 

oświadczenia upoważnić członków Towarzystwa z prawem głosu występujących z tym żądaniem 

do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

7. Członkowie Towarzystwa powinni zostać zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad 

Zgromadzenia przez ogłoszenie dokonane w monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej 

na 14 dni przed terminem Zgromadzenia. 

 

 



Rada Nadzorcza 

 

Art. 8 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie na wspólną kadencję. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed 

upływem jego kadencji, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej nie jest wymagane, chyba 

że na skutek takiego wygaśnięcia mandatu skład Rady Nadzorczej spadłby poniżej minimalnej 

liczby członków Rady Nadzorczej wskazanej w ust. 1. 

3. W trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie jest uprawnione do 

powoływania nowych członków Rady Nadzorczej, których kadencja upływa wraz z kadencją 

pozostałych członków Rady Nadzorczej. Powołanie takie może, lecz nie musi nastąpić w celu 

zastąpienia członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł przed upływem jego kadencji.  

4. Rada Nadzorcza wybierana jest na trzy lata. 

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i dwóch 

Wiceprzewodniczących (Prezydium Rady Nadzorczej). 

6. Na członka Rady Nadzorczej może zostać powołana osoba, która w chwili powołania nie 

ukończyła 68 roku życia. 

7. Ustąpienie członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia rezygnacji jest skuteczne z chwilą 

doręczenia do siedziby Towarzystwa dokumentu z oświadczeniem o złożeniu rezygnacji. 

 

 

Art. 9 

 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu albo członka Rady 

Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od 

dnia otrzymania wniosku. 

2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu 

dostarczone wszystkim członkom Rady za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty 

elektronicznej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie 

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

Członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. Głos oddany na piśmie za daną uchwałą traktowany jest jako głos Członka Rady 

Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady Nadzorczej przy rozpatrywaniu podejmowanej 

uchwały. 



5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pośrednictwem 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podjąć uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, po uprzednim zapoznaniu się 

z projektem uchwały. Uchwała, która ma być podjęta w trybie obiegowym przedstawiana jest do 

zatwierdzenia wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i nabiera ważności po podpisaniu jej przez 

zwykłą większość Członków Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. 

7. Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 

powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu nie może być podjęta w trybie 

obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

W przypadkach wskazanych powyżej, niemożliwym jest również oddanie głosu na piśmie za 

pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. 

8. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin dla Rady Nadzorczej określający je organizację 

i sposób wykonywania przez nią czynności. 

9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za swój osobisty udział w posiedzeniach Rady i jej 

organów wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie. 

 

 

 

Art.10 

 

1. Do zadań Rady Nadzorczej należą: 

1) zatwierdzanie zasad organizacji związków wzajemności członkowskiej, 

2) wyrażanie zgody na zakup i sprzedaż nieruchomości przez Towarzystwo, 

3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu, 

4) ustalenie regulaminu Zarządu, 

5) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, 

6) podejmowanie uchwał o ustaleniu bonifikat do składek z uwzględnieniem wyników 

finansowych poszczególnych związków wzajemności członkowskiej; wejście w życie tych 

uchwał jest uzależnione od zatwierdzenia ich przez najbliższe Walne Zgromadzenie, 

7) wybieranie na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego, 

8) zatwierdzanie planu działalności i planu finansowego na rok następny, 

9) dokonywanie z upoważnienia Walnego Zgromadzenia zmian o charakterze redakcyjnym w 

jego uchwałach. 

2. Rada Nadzorcza może powoływać organy doradcze. 

 

 



Art. 11 

 

1. Rada Nadzorcza zatwierdza powołanie związków wzajemności członkowskiej. 

2. Rada Nadzorcza zatwierdza treść umowy lub porozumienia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1) 

lub statutu, o którym mowa w art. 4 ust.3 pkt 2). 

 

 

Zarząd 

 

Art. 12 

1. Zarząd składa się z minimum 2 osób. 

2. Kadencja członka zarządu trwa trzy lata. 

3. Towarzystwo reprezentują dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z 

prokurentem. 

 

Art. 13 

Do szczególnych zadań Zarządu należy zatwierdzanie treści oraz dokonywanie zmian w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia. 

 

 

Rozdział III 

 

Członkostwo 

 

Art. 14 

 

1. Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne i prawne, jak również jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, dla uzyskania członkostwa przez osoby, o których mowa w 

ust. 1, konieczne i wystarczające jest zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. 

3. Towarzystwu wolno na zasadach określonych przez Zarząd zawierać umowy ubezpieczenia z 

osobami nie będącymi członkami Towarzystwa pod warunkiem, że osoby te będą płacić składki 

stałe. 

 

Art. 15 

 

1. Utrata członkostwa następuje: 

−     na skutek śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Towarzystwa, 

−      na skutek likwidacji osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej 

osobowości prawnej, 



−      na skutek wygaśnięcia ostatniej z obowiązujących i ważnych umów ubezpieczenia. 

Postanowienie to nie dotyczy członków posiadających udziały w kapitale zakładowym. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 5, udziały danego członka w funduszu kapitałowym 

podlegają umorzeniu. Wartość nominalna tych udziałów podlega zwrotowi na warunkach 

określonych w ust. 3 i 4. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 5, umorzone udziały w funduszu kapitałowym 

wypłaca się w terminie 30 dni od dnia złożenia przez członka albo jego następców prawnych 

pisemnego oświadczenia skierowanego do Towarzystwa z żądaniem zwrotu umorzonych 

udziałów. 

4. Członek albo jego następcy prawni uprawnieni są do złożenia pisemnego oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 3, w pierwszym dniu roboczym po ustaniu członkostwa lub wypowiedzeniu 

udziałów. 

5. Członkowie mają prawo wypowiedzieć swoje udziały w funduszu kapitałowym również bez 

wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. Odpowiednio stosuje się art. 15 ust.2-4. 

 

Art. 16 

 

Z zastrzeżeniem postanowień art. 4 ust. 4, art. 17 ust. 1, jedynymi świadczeniami, do których 

zobowiązany jest członek Towarzystwa są świadczenia wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia – 

w szczególności obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej. 

 

Art. 17 

 

1. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej postanowić o zapłacie opłaty wpisowej jako warunku 

uzyskania członkostwa. 

2. Opłata wpisowa nie jest zwracana w przypadku wygaśnięcia członkostwa. 

 

 

Rozdział IV 

 

Gospodarka finansowa 

Art. 18 

 

Kapitał własny Towarzystwa składa się z kapitału zakładowego, kapitałów zapasowych i kapitałów 

rezerwowych. 

Art. 19 

 

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 66. 260. 270,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć 

milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 33.130.135 



(słownie: trzydzieści trzy miliony sto trzydzieści tysięcy sto trzydzieści pięć) udziałów imiennych o 

wartości nominalnej 2,00 zł (słownie złotych: dwa) każdy. 

 

Art. 20 

 

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia 

podjętej większością 3/4 głosów. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa następuje na podstawie pisemnej deklaracji 

Członka w drodze przeniesienia udziałów z funduszu kapitałowego na kapitał zakładowy. 

3. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym na zasadzie art. 20 ust. 2 niniejszego 

Statutu, może nastąpić poprzez przeniesienie udziałów w funduszu kapitałowym na kapitał 

zakładowy: 

a) według wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym 

(tj. jeden udział w kapitale zakładowym odpowiada jednemu udziałowi w funduszu 

kapitałowym) 

albo 

b) powyżej wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym - podwyższenie kapitału 

zakładowego z agio 

(tj. jeden udział w kapitale zakładowym odpowiada więcej niż jednemu udziałowi w 

funduszu kapitałowym). 

Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 20 ust. 1 niniejszego Statutu, określa 

każdorazowo wartość przenoszonych udziałów w funduszu kapitałowym i ilość obejmowanych 

w zamian udziałów w kapitale zakładowym, a w razie podwyższenia na zasadzie art. 20 ust. 3 

lit. b) niniejszego Statutu, również nadwyżkę wartości przenoszonych udziałów w funduszu 

kapitałowym ponad wartość nominalną obejmowanych w zamian udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym (agio). 

Nie jest dopuszczalne objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez 

przeniesienie udziałów w funduszu kapitałowym na kapitał zakładowy poniżej wartości 

nominalnej obejmowanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (tj. jeden udział w 

kapitale zakładowym nie może odpowiadać mniej niż jednemu udziałowi w funduszu 

kapitałowym). 

4. Jeżeli udziały w podwyższonym kapitale zakładowym są obejmowane poprzez przeniesienie 

udziałów w funduszu kapitałowym na kapitał zakładowy powyżej wartości nominalnej 

obejmowanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, tj. na zasadzie art. 20 ust. 3 lit. 

b) niniejszego Statutu, wówczas nadwyżkę wartości przenoszonych udziałów w funduszu 

kapitałowym ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym (agio) przelewa się do kapitału zapasowego, o którym mowa w art. 24 niniejszego 

Statutu. 

 

 



Art. 21 

 

Kapitały zapasowe stanowią: fundusz kapitałowy, fundusz organizacyjny, opłacone opłaty wpisowe i 

pozostałe kapitały zapasowe, w tym kapitał zapasowy, o którym mowa w art. 24 niniejszego Statutu. 

 

Art. 22 

 

1. Fundusz kapitałowy składa się z wpłat członków Towarzystwa, przez które obejmują oni udziały 

w funduszu kapitałowym. 

2. Udziały w funduszu kapitałowym są udziałami imiennymi o wartości nominalnej 2,00 (słownie: 

dwa złote) każdy. 

3. Objęcie udziałów w funduszu kapitałowym wymaga zgody Zarządu, a w przypadku gdy objęcie 

dotyczy udziałów o wartości powyżej 500.000,00 złotych wymaga uzyskania zgody Prezydium 

Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

4. Objęcie udziałów w funduszu kapitałowym przez członków Towarzystwa posiadających udziały 

w kapitale zakładowym nie wymaga zgody. 

5. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej postanowić o zapłacie opłaty wpisowej jako warunku 

nabycia tych udziałów. 

6. Opłata wpisowa, o której mowa w ust. 5 nie jest zwracana w przypadku wygaśnięcia 

członkostwa. 

 

Art. 23 

 

1. Członek może rozporządzać objętymi w Towarzystwie udziałami w funduszu kapitałowym 

poprzez ich zbycie. 

2. Zbycie udziałów w funduszu kapitałowym wymaga zgody Zarządu Towarzystwa udzielonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda winna być udzielona w terminie 2 miesięcy 

od daty zgłoszenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie udziałów. 

3. Zarząd Towarzystwa może odmówić zgody, jednakże w takim przypadku obowiązany jest 

wskazać nabywcę w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia decyzji o odmowie zgody, przy czym 

cena zbycia jednego udziału w takim przypadku nie może być wyższa niż dwukrotność wartości 

nominalnej jednego udziału. 

4. Udziały w funduszu kapitałowym mogą być zastawiane po uzyskaniu zgody Zarządu. 

5. W przypadku zbycia lub zastawienia udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa stosuje się 

odpowiednio postanowienia ust. 1-4 z zastrzeżeniem, że zgody na zbycie lub zastawienie 

udziałów udziela w imieniu Towarzystwa Prezydium Rady Nadzorczej. 

 

Art. 24 

 

Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przeznacza się: 



a) co najmniej 8% nadwyżki bilansowej netto, aż do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy co 

najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego, 

b) nadwyżkę wartości udziałów w funduszu kapitałowym ponad wartość nominalną 

obejmowanych w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (agio) - w razie 

podwyższenia kapitału zakładowego na zasadzie art. 22 ust. 3 lit. b) niniejszego Statutu. 

 

Art. 25 

 

Towarzystwo może tworzyć kapitały rezerwowe. 

 

Art. 26 

 

Towarzystwo może tworzyć fundusz prewencyjny, fundusz rozwoju i fundusz członkowski oraz inne 

rezerwy i fundusze ustanawiane przez Walne Zgromadzenie. 

 

Art. 27 

 

1. Fundusz prewencyjny przeznaczony jest na finansowanie działalności zapobiegawczej w 

wysokości nie przekraczającej 1% składki na udziale własnym. Gospodarkę środkami funduszu 

prowadzi Zarząd. 

2. Zarząd może podjąć uchwałę, o przeniesieniu z funduszu prewencyjnego i wykorzystaniu na inne 

cele środków, które z końcem roku kalendarzowego pozostaną niewykorzystane w ramach tego 

funduszu. 

 

Art. 28 

 

Fundusz rozwoju przeznaczony jest na finansowanie rozwoju Towarzystwa. Fundusz finansowany jest 

z nadwyżki bilansowej. Plan wykorzystania środków funduszu zatwierdza Rada Nadzorcza. 

Gospodarkę środkami funduszu prowadzi Zarząd. 

 

Art. 29 

 

1. Fundusz członkowski może zostać przeznaczony między innymi na: 

−   wspieranie działań powodujących zmniejszenie szkodowości lub pozyskiwanie członków, 

−   działalność informacyjną dotyczącą rozwoju Towarzystwa i podejmowanie inicjatyw 

propagujących ubezpieczenia wzajemne, 

−   wypłacanie zapomóg członkom Towarzystwa, których sytuacja materialna uległa 

pogorszeniu w rezultacie zdarzenia losowego nie objętego umową ubezpieczenia, lecz 

związanego z przedmiotem ubezpieczenia. 



2. Szczegółowy plan wykorzystania funduszu zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, 

który prowadzi gospodarkę środkami funduszu. 

 

Art. 30 

 

Nadwyżka bilansowa netto uchwałą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem postanowień art. 24 

może być przeznaczona na: 

− pozostałe kapitały zapasowe, 

− fundusz rozwoju, 

− fundusz członkowski, 

− inne rezerwy i fundusze uchwalone przez Walne Zgromadzenie, 

− inne cele. 

 

Art. 31 

 

Stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia strata bilansowa może być pokryta z kapitałów 

zapasowych lub kapitałów rezerwowych, może być w części lub w całości przeniesiona na lata 

następne. 

 

Art. 32 

 

1. Towarzystwo tworzy następujące rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości: 

− rezerwa składek, 

− rezerwa na ryzyka niewygasłe, 

− rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym rezerwa na skapitalizowaną 

wartość rent, 

− rezerwa na wyrównanie szkodowości, 

− rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych. 

2. Towarzystwo tworzy następujące rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności: 

a) rezerwa składek, 

b) rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, 

c) rezerwa z tytułu ubezpieczeń na życie. 

3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe przeznaczone są na pokrycie bieżących i przyszłych 

zobowiązań jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia. 

 

 

Rozdział V 

Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa 

 

Art.33 



1. Rozwiązanie Towarzystwa powodują: 

1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Towarzystwa (likwidacja dobrowolna), 

2) zarządzenie likwidacji przez organ nadzoru (likwidacja przymusowa), 

3) ogłoszenie upadłości Towarzystwa, 

4) inne przyczyny przewidziane prawem. 

2. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu 

Towarzystwa przez sąd, powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu 

Towarzystwa, zarządzenia likwidacji przymusowej lub zaistnienia innej przyczyny rozwiązania. 

Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi 

inaczej. 

3. W przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej organ nadzoru wyznacza likwidatora z 

urzędu. 

4. Likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Likwidatorzy powinni zakończyć 

interesy bieżące Towarzystwa, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić 

majątek Towarzystwa. 

5. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 

finansowego na dzień zakończenia likwidacji likwidatorzy powinni ogłosić je sądowi 

rejestrowemu z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie Towarzystwa z rejestru. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

Art. 34 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 

 


