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I. Postanowienia ogólne  
§ 1 Firma, norma prawna, siedziba 
(1) Towarzystwo działa pod nazwą Vereinigte Hagelversicherung VVaG i jest 

Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.  
(2) Towarzystwo ma swoją siedzibę w Gießen. 
§ 2 Przedmiot, cel 
(1) Celem Towarzystwa jest ubezpieczanie Członków od szkód (w szczególności od 

utraty zysku) w zakresie produkcji rolnej i ogrodniczej, w szczególności od 
szkód powstałych na skutek działania gradu i innych zdarzeń losowych. Jeśli 
nie jest to sprzeczne z przepisami § 15 ust. 1 ustawy o nadzorze 
ubezpieczeniowym [VAG], Towarzystwo może prowadzić reasekurację czynną 
lub bierną i posiadać udziały w innych towarzystwach. 

(2) Towarzystwo może rozszerzyć swoją działalność na inne kierunki działalności 
ubezpieczeniowej. W zakresie kierunków działalności ubezpieczeniowej, 
których nie prowadzi Towarzystwo, może ono pośredniczyć w zawieraniu 
ubezpieczeń dla innych towarzystw ubezpieczeniowych. 

(3) W zamian za stałe wynagrodzenie Towarzystwo może zawierać umowy 
ubezpieczenia maksymalnie do wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia w 
taki sposób, że ubezpieczający nie są członkami Towarzystwa. 

§ 3 Rok obrotowy, obwieszczenia 
(1) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.  
(2) Obwieszczenia Towarzystwa są zamieszczane w Monitorze Federalnym. 

II. Członkostwo 
§ 4 Nabycie i ustanie członkostwa  
(1) Członkami Towarzystwa są ubezpieczeni. 
(2) Członkostwo nabywane jest wraz z rozpoczęciem stosunku 

ubezpieczeniowego poprzez zawarcie lub przejęcie umowy ubezpieczenia,  
o ile nie chodzi o umowę w rozumieniu § 5.  

(3) Członkostwo kończy się wraz z upływem stosunku ubezpieczenia.  
§ 5 Ubezpieczenie podmiotów niebędących członkami  

W granicach określonych w § 2 Towarzystwo może zawierać transakcje 
ubezpieczeniowe za stałą opłatą bez tego, że ubezpieczeni staną się członkami. 
 

III. Organizacja Towarzystwa 
§ 6 Organy 
      Organami Towarzystwa są: 

 Zarząd 

 Rada Nadzorcza 
 Zgromadzenie Reprezentantów Członków 
 

Zarząd 
§ 7 Reprezentacja Towarzystwa 

  Towarzystwo jest ustawowo reprezentowane przez dwóch członków Zarządu       
lub przez jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.  

§ 8 Skład 
(1) Zarząd składa się co najmniej z dwóch osób. 
(2) Poza tym liczbę Członków określa Rada Nadzorcza i może ona powołać Członka 

Zarządu na Prezesa Zarządu i zastępcę Prezesa Zarządu.  
§ 9 Podejmowanie decyzji 
(1) Decyzje Zarządu wymagają podjęcia uchwały. 
(2) Zarząd podejmuje swoje uchwały większością głosów. W przypadku równej       

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego; nie obowiązuje to w przypadku 
Zarządu składającego się z dwóch członków.  

(3) Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.  
(4) Uchwały mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia w drodze 

głosowania pisemnego lub za pomocą innych środków komunikacji na 
odległość, jeżeli żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się tej procedurze. 

(5) Uchwały należy prawidłowo zaprotokołować dla celów dowodowych.  
(6) Dalsze szczegóły reguluje regulamin wewnętrzny Zarządu. 
§ 10 Uprawnienia Zarządu  
(1) Zarząd prowadzi interesy Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawowymi, statutem oraz wydanym przez Radę Nadzorczą regulaminem 
Zarządu. 

(2) Następujące czynności wymagają zgody Rady Nadzorczej: 
a)  ustanawianie dopłat na zabezpieczenie i późniejszych dopłat do składek,  
b)  regulacje dotyczące zwrotów składek, 
c)  zakup i sprzedaż działek budowlanych,  
d)  zaciąganie pożyczek i wystawianie kwitów dłużnych, jeśli zobowiązania 

przekraczają kwotę 30.000,- €,  
e) zasilanie rezerw i korzystanie ze środków zgromadzonych na rezerwach,  
 ustalanie i zmiana granic towarzystw okręgowych oraz regulaminu i 

wytycznych dla towarzystw okręgowych i ich prezesów,  
 

Rada Nadzorcza 
§ 11 Skład 
(1) W skład Rady Nadzorczej wchodzi piętnastu Członków, przy czym przynajmniej 

dwunastu z nich musi być Członkami Towarzystwa. Skład Rady Nadzorczej 
powinien gwarantować regionalną reprezentację wszystkich Członków 
Towarzystwa.  

(2) Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swój urząd jako urząd honorowy. 
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot wydatków określonych przez 
Zgromadzenie Reprezentantów Członków.  

§ 12 Wybór i czas trwania kadencji  
(1) Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Zgromadzenie 

Reprezentantów Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 
oddanych głosów.  

(2) Kadencja członków Rady Nadzorczej upływa wraz z zakończeniem 
Zgromadzenia Reprezentantów Członków, które decyduje o udzieleniu im 
absolutorium za czwarty rok obrotowy od rozpoczęcia ich kadencji. Nie wlicza 
się do tego roku obrotowego, w którym rozpoczęła się kadencja.  

(3) Dopuszczalny jest wybór na kolejną kadencję. Kandydaci, którzy w danym 
momencie ukończyli 67 lat, nie mogą zostać wybrani na kolejną kadencję. 

(4)  Zgromadzenie Reprezentantów Członków może odwołać powołanie Członka 
większością 3/4 oddanych głosów.  

(5) W przypadku rezygnacji Członka przed upływem jego kadencji, towarzystwa 
okręgowe proponują nowego kandydata, o którego powołaniu decyduje 
kolejne zgromadzenie reprezentantów członków. Jego wybór następuje na 
pozostały czas trwania kadencji Członka Rady Nadzorczej, który zrezygnował 
z członkostwa przed upływem swojej kadencji. 

§ 13 Przewodnictwo, protokoły z posiedzeń 
(1) Każda nowo powołana Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym spośród 

swoich Członków Przewodniczącego i co najmniej jednego zastępcę 
Przewodniczącego. 

(2) Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, w przypadku 
jego nieobecności jeden z zastępców Przewodniczącego a w przypadku 
nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego, najstarszy 
Członek Rady Nadzorczej. 

(3) Na polecenie Przewodniczącego posiedzenia mogą odbywać się również w 
formie konferencji telefonicznej lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (w szczególności wideokonferencji) lub poszczególni 
członkowie Rady Nadzorczej mogą być połączeni telefonicznie lub za pomocą 
innych środków komunikacji elektronicznej (w szczególności transmisji wideo). 
Nieobecni członkowie Rady Nadzorczej mogą również uczestniczyć w 
podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, oddając swój głos na piśmie 
przed rozpoczęciem posiedzenia. Rada Nadzorcza może uregulować szczegóły 
w swoim regulaminie. 

(4) Z posiedzeń Rady Nadzorczej, ich wyników oraz podjętych przez nią uchwał 
sporządzany jest protokół, który musi zostać podpisany przez osobę, która 
przewodniczy posiedzeniem oraz przez dwóch Członków obecnych na 
posiedzeniu. 

(5) Rada Nadzorcza może spośród swoich Członków powołać komisje do 
wykonania konkretnych zadań; komisję rewizyjną w rozumieniu § 107 ust. 3 
ustawy o spółkach akcyjnych [AktG]. 

§ 14 Uchwały, wymagana liczba głosów 
(1) Uchwały Rady Nadzorczej co do zasady podejmowane są podczas posiedzeń. 

Do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą konieczna jest obecność 
przynajmniej połowy jej członków. Za obecnych uważa się członków Rady 
Nadzorczej połączonych przy pomocy telefonu lub środków komunikacji 
elektronicznej. Podjęcie uchwały wymaga większości głosów Członków 
obecnych na posiedzeniu rady nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów 
wniosek uznaje się za odrzucony. 

(2) Jeśli w pierwszej turze wyborów nie zostanie osiągnięta większość głosów, do 
następnej tury przechodzą dwie osoby, które otrzymały największą liczbę 
głosów. W przypadku równej liczby głosów w drugiej turze, wybór odbywa się 
poprzez losowanie. 

(3) Jeśli żaden z Członków nie zgłosi sprzeciwu, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
może zarządzić głosowanie poprzez pisemne oddanie głosów, także z użyciem 
telekomunikacji. Do podjęcia uchwały w trybie pisemnym konieczna jest 
większość głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. 

(4) Posiedzenie Rady Nadzorczej należy zwoływać przynajmniej raz na pół roku 
kalendarzowego.  

(5) Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia pisemnie, z podaniem 
celu i miejsca, w którym odbędzie się posiedzenie, może to również zlecić 
Zarządowi. 

§ 15 Zadania, obowiązki  
(1) Zadaniem Rady Nadzorczej jest nadzorowanie pracy Zarządu oraz spełnianie 

obowiązków nałożonych na nią przez ustawę i postanowienia statutu. Rada 
Nadzorcza może stworzyć swój własny regulamin. 

(2) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu i Prezesa Zarządu, regulacja 

ich stosunku służbowego oraz  
b) kontrola sprawozdań rocznych, sprawozdania z działalności Zarządu oraz 

propozycji na przeznaczenie zysku bilansowego oraz sporządzanie 
sprawozdań dla Zgromadzenia Reprezentantów Członków,  

c) zatwierdzanie sprawozdań rocznych,  
d) określanie klucza do podziału ustalonej przez przedstawicieli Członków 

kwoty zwrotu wydatków dla Rady Nadzorczej,   
e) określanie diet i zwrotu kosztów podróży dla przedstawicieli Zgromadzenia 

Reprezentantów, 



 
f) wyznaczenie trzech Członków Rady Nadzorczej, uczestniczących w pracach 

komisji rewizyjnej,  
g) udzielanie zgody na pilne zmiany statutu, których żąda organ nadzoru, które 

to zmiany należy jednak przedłożyć na najbliższym Zgromadzeniu 
Reprezentantów Członków w celu ich uchwalenia,  

h) Udzielanie zgody na punkty określone w §10. 
 

ZGROMADZENIE REPREZENTANTÓW 
CZŁONKÓW   
§ 16 Skład   
(1) W skład Zgromadzenia Reprezentantów Członków wchodzą wybrani przez 

towarzystwa okręgowe Członkowie Towarzystwa jako delegowani oraz 
członkowie Rady Nadzorczej, o ile są Członkami Towarzystwa. 

(2) Jako najwyższy organ Towarzystwa Zgromadzenie Reprezentantów Członków 
reprezentuje wszystkich jego Członków.  

§ 17 Przewodnictwo, uczestnictwo  
(1) Zgromadzeniu Reprezentantów Członków przewodniczy Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, jego zastępca lub też Członek wybrany przez Radę Nadzorczą.  
(2) W Zgromadzeniu Reprezentantów Członków powinien uczestniczyć Zarząd i 

Rada Nadzorcza.  
(3) W porozumieniu z przewodniczącym Zgromadzenia członkowie Rady 

Nadzorczej mogą uczestniczyć w Posiedzeniu Reprezentantów Członków za 
pomocą transmisji wideo i audio, jeżeli nie mogą uczestniczyć osobiście z 
powodów służbowych lub z powodu choroby lub jeżeli nie można od nich w 
pojedynczych przypadkach zwyczajnie oczekiwać udziału w zgromadzeniu ze 
względu na równoważne nadzwyczajne okoliczności. W takim przypadku 
uważa się członków Rady Nadzorczej połączonych za pomocą telefonu lub 
środków komunikacji elektronicznej za obecnych. 

(4) Członkowie Towarzystwa są uprawnieni do uczestnictwa. Dyrektorzy 
Towarzystw Okręgowych i inne osoby zaproszone przez Zarząd mogą 
uczestniczyć w zgromadzeniu reprezentantów członków do odwołania.  

§ 18 Prawo głosu  
(1) Prawo głosu posiadają Delegaci Towarzystw Okręgowych lub ich wybrani 

przedstawiciele oraz Członkowie Rady Nadzorczej, jeśli są oni członkami 
Towarzystwa. Nie jest dopuszczalne reprezentowanie osoby posiadającej 
prawo głosu.  

(2) Każda osoba z prawem głosu posiada jeden głos.  
(3) Osoba posiadająca prawo głosu nie może wykonywać prawa do głosu, jeśli 

poprzez podjęcie uchwały ma jej zostać udzielone absolutorium lub jeśli 
przedmiotem podejmowanej uchwały są stosunki między tą osobą a 
Towarzystwem.  

§ 19 Zwyczajne Zgromadzenie Reprezentantów Członków  
Zwyczajne Zgromadzenie Reprezentantów Członków odbywa się co roku w 
ciągu pierwszych ośmiu miesięcy danego roku obrotowego.  

§ 20 § Nadzwyczajne Zgromadzenie Reprezentantów Członków  
Nadzwyczajne Zgromadzenie Reprezentantów Członków jest powoływane: 
a) gdy jest to konieczne dla dobra Towarzystwa,   
b) na żądanie Rady Nadzorczej lub organu nadzoru,   
c) jeśli przynajmniej dwunastu posiadających prawo głosu na Zgromadzeniu 
Reprezentantów Członków zawnioskuje o to w formie pisemnej do Zarządu,   
z podaniem celu i przyczyny zwołania zgromadzenia.  

§ 21 Zwoływanie 
(1) Miejsce i czas zgromadzenia określa Zarząd w porozumieniu z Radą 

Nadzorczą. Zgromadzenie Przedstawicieli Członków odbywa się w siedzibie 
Towarzystwa oraz w innych różnych miejscach na terenie Republiki 
Federalnej Niemiec, uwzględnia się przy tym również różne tereny 
Towarzystw Okręgowych.  

(2) Zgromadzenie Reprezentantów Członków może odbyć się w formie 
mieszanego spotkania, część osób może być obecnych osobiście a część może 
brać udział przy pomocy wideokonferencji lub innych mediów np. telefonu. 
O tym, czy zebranie Reprezentantów Członków odbędzie się na posiedzeniu 
stacjonarnym, czy też w formie mieszanej, tzn. po części stacjonarnie a po 
części przy pomocy wideokonferencji i innych mediów, takich jak telefon 
decyduje Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 

(3) Przy zwoływaniu Zgromadzenia Przedstawicieli Członków podaje się miejsce, 
dzień, godzinę oraz porządek obrad, w szczególności przedmioty uchwał, 
które mają zostać podjęte. Każde Zgromadzenie Okręgowe i każda osoba 
posiadająca prawo głosu na Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków może, 
podając cel i powody, zażądać od Zarządu, aby przedmioty uchwał, które 
mają zostać podjęte, zostały umieszczone w porządku obrad Zgromadzenia 
Przedstawicieli Członków i podane do wiadomości. 

(4) W odniesieniu do przedmiotów, które nie zostały podane do wiadomości, nie 
można podejmować uchwał. 

§ 22 Transmisja wideo i audio 

(1) Dopuszczalna jest transmisja Zgromadzenia Reprezentantów Członków w 
formie video i audio. 

(2) Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą decyduje o tym, czy i w jaki   
sposób Nadzwyczajne Zgromadzenie Reprezentantów będzie 
transmitowane w formie audi i video. 
 

§ 23 Zdolność do podejmowania uchwał  
(1) Zgromadzenie Przedstawicieli Członków posiada zdolność do podejmowania 

uchwał, gdy obecna jest na nim przynajmniej połowa uprawionych do 
głosowania.  

(2) Jeżeli Zgromadzenie Reprezentantów Członków odbywa się w trybie zebrania 
mieszanego, delegaci okręgowych związków lub ich wybrani przedstawiciele 
mogą również uczestniczyć w Zgromadzeniu Reprezentantów Członków bez 
konieczności obecności w miejscu, w którym odbywa się posiedzenia, a 
wszyscy uprawnieni do głosowania mogą wykonywać wszystkie lub niektóre 

swoje prawa w całości lub w części za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Delegatów związków okręgowych lub ich wybranych 
przedstawicieli, którzy są połączeni telefonicznie lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, uważa się w tym przypadku za obecnych. 
(3) Jeśli Zgromadzenie Reprezentantów Członków nie jest zdolne do 

podejmowania uchwał, w ciągu dwóch miesięcy należy zwołać nowe 

zgromadzenie, które podejmuje uchwały niezależnie od liczby obecnych na 
nim członków. Należy to wyraźnie zaznaczyć w zawiadomieniu o zwołaniu. 

§ 24 Uchwały, wymagana liczba głosów  
(1) Uchwały Zgromadzenia Reprezentantów Członków wymagają większości 

oddanych głosów, o ile ustawa lub statut nie stanowią o przeważającej 
większości głosów. W przypadku równej liczby głosów wniosek uznaje się za 
odrzucony. Uchwały dotyczące zmian statutu lub warunków ubezpieczenia 
wymagają zgody dwóch trzecich obecnych na zgromadzeniu przedstawicieli 
członków, uprawnionych do głosowania. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie 
zostanie osiągnięta większość głosów, do następnej tury przechodzą dwie 
osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby 
głosów, wybór odbywa się poprzez losowanie. 

(2) Tryb głosowania na Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków określa 
Przewodniczący. Głosowanie poprzez aklamację może odbyć się, jeśli sprzeciw 
zgłosi nie więcej niż pięć uprawnionych do głosowania osób.  

§ 25 Przedmioty posiedzeń  
(1) Zarząd powinien przedłożyć Zwyczajnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli 

Członków sprawozdanie o sytuacji Towarzystwa, sprawozdanie roczne za 
ostatni rok obrotowy, natomiast Rada Nadzorcza powinna przedłożyć 
Zwyczajnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków sprawozdanie z 
badania sprawozdania rocznego. 

(2) Zwyczajne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków podejmuje uchwały w 
przedmiotach wyraźnie określonych w przepisach prawa i postanowieniach 
statutu a do jego zadań należy w szczególności:   
a) powoływanie Członków Rady Nadzorczej,  
b) powołanie biegłego rewidenta,  
c) wybór trzech członków Towarzystwa i ich zastępców, którzy mają prawo 
współdecydowania w rewizji finansowej (§ 26 ust. 1),     
d) zmiana statutu,   
e) rezygnacja z działalności w określonych kierunkach ubezpieczeń i 
wprowadzanie nowych kierunków ubezpieczeń,   
f) likwidacja Towarzystwa oraz jego fuzja z innymi towarzystwami oraz 
przeniesienie portfela, o ile portfel Towarzystwa ulega przeniesieniu,   
g) odwoływaniu wyboru na Członka Rady Nadzorczej,   
h) udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej,   
i) określanie wysokości łącznej kwoty zwrotu wydatków dla Rady Nadzorczej,   
j) przeznaczenie zysku bilansowego.  

§ 26 Inne  
(1) Komisja ds. rewizji finansowej: 

Bilans rachunków kontrolowany jest przez Komisję Rewizyjną, składającą się z 
członków Komisji Rewizyjnej (§ 13, ust. 5) oraz trzech członków wybranych 
zgodnie z § 25, ust. 2 c) wzgl. ich zastępców. Komisja Rewizyjna składa 
sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Członków. 

(2) Prawa mniejszości: 
Jeśli przepisy prawa gwarantują mniejszościom szczególne prawa, to prawa te 
przysługują mniejszości zgodnie z § 122 ustawy o spółkach akcyjnych [AktG]. 

 

IV. Towarzystwa Okręgowe 
§ 27 Skład 
(1) Zarząd dzieli obszar działania Towarzystwa na okręgi, których Członkowie 

tworzą Towarzystwa okręgowe. Z ważnych powodów, za zgodą Rady 
Nadzorczej, Zarząd może dokonać zmian lub nowego podziału okręgów. 

(2) Zadaniem Towarzystw Okręgowych jest wspieranie interesów Towarzystwa 
oraz realizacja życzeń i wniosków członków.  

§ 28 Prawo głosu i reprezentacja 
(1) Do udziału w Zgromadzeniu Okręgowym uprawnieni są wszyscy Członkowie 

danego Towarzystwa Okręgowego. Reprezentacja przez umocowanego 
pisemnie pełnomocnika jest dozwolona tylko wtedy, gdy pełnomocnik 
uczestniczy w posiedzeniu osobiście, przy czym jeden pełnomocnik może 
reprezentować maksymalnie dwóch członków. 

(2) Każdy Członek posiada tylko jeden głos, nawet jeśli zawarł z Towarzystwem 
większą liczbę umów ubezpieczenia. 



§ 29 Wybór i czas trwania kadencji 
(1) Towarzystwa Okręgowe wybierają spośród swoich Członków jednego 

Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, których 
kadencja trwa pięć lat. Dopuszczalny jest wybór na kolejną kadencję. 
Kandydaci, którzy w danym momencie ukończyli 67 lat, nie mogą zostać 
wybrani na kolejną kadencję. 

(2) Przewodniczący realizują swoje zadania honorowo oraz zgodnie z 
regulaminem i wytycznymi wydanymi dla Towarzystw Okręgowych i ich 
przewodniczących.  

§ 30 Zgromadzenia okręgowe 
(1) Zwyczajne Zgromadzenia Towarzystw Okręgowych powinny odbywać się co 

roku, w czasie od 1 listopada danego roku obrotowego do 31 marca 
kolejnego roku obrotowego. 

(2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Towarzystwa Okręgowego musi zostać 
zwołane, gdy zawnioskują o to Członkowie reprezentujący 50 lub 5 ‰ sumy 
ubezpieczenia Towarzystwa lub też, gdy Zarząd uzna to za konieczne. 

(3) Zgromadzenia Okręgowe mogą odbywać się również za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (np. telefonicznie lub wideokonferencyjnie) lub 
w formie mieszanego zgromadzenia, w którym członkowie uczestniczą 
stacjonarnie i przy pomocy wideokonferencji/innych mediów/telefonu. O 
tym, czy zgromadzenie okręgowe odbywa się w drodze posiedzenia lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, czy też w formie mieszanego 
zgromadzenia, w którym członkowie uczestniczą stacjonarnie i przy pomocy 
wideokonferencji/innych mediów/telefonu decyduje Zarząd w 
porozumieniu z Radą Nadzorczą. 

(4) Jeżeli Zgromadzenie Okręgowe odbywa się za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub w formie zgromadzenia mieszanego, członkowie połączeni 
telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej są uważani 
za obecnych i mogą wykonywać wszystkie lub niektóre swoje prawa w 
całości lub w części za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 31 Uchwały, wymagana liczba głosów  
(1) Zgromadzenie Okręgowe jest zdolne do podejmowania uchwał w przypadku 

obecności przynajmniej pięciu członków posiadających prawo głosu. 
(2) Dla głosowania i wyborów obowiązują odpowiednio przepisy § 24. 
(3) Kierowane do Zgromadzenia Przedstawicieli Członków wnioski o zmianę 

statutu lub warunków ubezpieczenia, wymagają zgody Członków 
reprezentujących 50 lub 5 ‰ sumy ubezpieczenia Towarzystwa.  

§ 32 Zadania Towarzystw Okręgowych 
(1) Do zadań Towarzystw Okręgowych należy:  

a) proponowanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, przy czym nie 
można zaproponować kandydata, który w momencie terminu wyboru 
danego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków ukończył 67 lat,   

b) wybór delegatów na Zgromadzenie Przedstawicieli Członków oraz dwóch 
zastępców,  

c) wybór Rzeczoznawców (ekspertów).   
(2) Są one również odpowiedzialni za wstępne omówienie i przedstawienie 

wniosków spośród członków dotyczących zmian w statucie i warunkach 
ubezpieczenia.  

§ 33 Koszty, wydatki  
Towarzystwo pokrywa wydatki związane z uczestnictwem Delegatów lub ich 
Przedstawicieli w Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków. Towarzystwo 
pokrywa również koszty przesyłek pocztowych, druku i koszty lokalowe, 
powstałe w związku z posiedzeniami Zgromadzeń Towarzystw Okręgowych. 
 

V. Pokrycie i wydatki  
§ 34 Składki  

Członkowie wpłacają z góry jednorazowe lub powtarzające się składki (składki 
zaliczkowe), a w razie potrzeby także dodatkowe składki; te, wraz z innymi 
dochodami, pokrywają wydatki Towarzystwa. 

§ 35 Dodatkowe składki 
(1) Jeżeli składki i inne dochody nie wystarczają na pokrycie wydatków, a 

powstałej rocznej straty nie można wyrównać przez wykorzystanie rezerw lub 
jeżeli ustawowy wymóg kapitałowy dotyczący wypłacalności lub minimalny 
wymóg kapitałowy nie są już pokrywane, członkowie wnoszą dodatkowe 
wkłady na pokrycie straty.  

(2) Dodatkowe składki mogą być również wtedy pobierane, jeżeli składki są 
niewystarczające do pokrycia wydatków w poszczególnych państwach, 
regionach i/lub rodzajach upraw i/lub ubezpieczonych ryzykach. 

(3) Przy pobieraniu dodatkowej składki można dokonać rozróżnienia według grup 
ubezpieczeń, a w ramach poszczególnych grup ubezpieczeń także według 
krajów, regionów i/lub rodzajów upraw i/lub ubezpieczonych ryzyk. Każda 
dodatkowa składka jest obliczana na podstawie jednej setnej poprzedniej 
składki.  

(4) Ustępujący członkowie pozostają odpowiedzialni za wszystkie zobowiązania 
wobec Stowarzyszenia - łącznie ze składką dodatkową za rok obrotowy, w 
którym przestali być członkami. Członkowie są wzywani do zapłacenia 
dodatkowej składki w taki sam sposób, w jaki są wzywani do zapłacenia składki 
dodatkowej. Płatność jest wymagalna w ciągu czterech tygodni od otrzymania 
pisemnego wezwania do zapłaty. W przypadku opóźnienia w płatności 
zastosowanie ma § 38 Ustawy o umowie ubezpieczenia. 

(5) Dla niektórych grup ryzyk można utworzyć odrębne towarzystwa 
rozliczeniowe, które można wyodrębnić według grup ryzyka.  

VI. Rezerwy i zwrot składek 
§ 36 Rezerwa na wyrównanie szkodowości  

W celu wyrównania zapotrzebowania rocznego tworzona jest rezerwa na 
wyrównanie szkodowości. 

§ 37 Rezerwa na zwrot składek  
(1)  Jeśli zysk z danego roku obrotowego nie jest przenoszony na kolejny rok 

obrotowy, należy nim zasilić rezerwę, którą można przeznaczyć wyłącznie na 
zwrot składek dla Członków. Nadwyżkę oblicza się z uwzględnieniem 
regulacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. 

(2)   Zwrot składek jest uzależniony od przebiegu zdarzeń szkodowych oraz czasu 
trwania umowy ubezpieczenia. Dla niektórych portfeli można tworzyć 
odrębne grupy rozrachunkowe, które mogą być wydzielone według grup 
ryzyka. 

 
(3) Prawo do zwrotu składki przysługuje Członkom proporcjonalnie do 

wpłaconej składki rocznej. Składka nie jest zwracana w odniesieniu do umów 
ubezpieczenia, które zostały wypowiedziane lub zakończone przed wypłatą 
lub rozliczeniem. 

(4) Zwrot składki oraz forma tego zwrotu wymagają zgody Rady Nadzorczej. 
Zwrotu składki należy dokonać, gdy wartość rezerwy przekroczy 20 ‰  
składki zebranej.  

§ 38 Rezerwy ustawowe i statutowe 
(1) W celu pokrycia strat nadzwyczajnych z działalności ubezpieczeniowej, 

tworzy się rezerwę w wysokości do 25% s składki przypisanej brutto (kwota 
maksymalna) bieżącego roku. 

(2) Na rezerwę na pokrycie strat przeznacza się 15 ‰ zysku rocznego, jednak co 
najmniej 50.000,- €. Kolejne zasilenia oraz wypłaty wymagają zgody Rady 
Nadzorczej. 

(3)  Rezerwę na pokrycie strat można wykorzystać na pokrycie strat z danego roku 
obrotowego maksymalnie do jednej trzeciej jej wartości. Wartość tej 
rezerwy nie może jednak spaść poniżej 15 % składki przypisanej brutto 
(kwota minimalna) w danym roku. 

(4)   Istnieje możliwość tworzenia rezerw dowolnych. Dodatki do wolnych rezerw 
mogą być dokonywane, gdy rezerwa na straty osiągnęła lub odzyskała swoją 
minimalną wysokość. 

§ 39 Majątek Towarzystwa  
(1) Majątek Towarzystwa można inwestować zgodnie z postanowieniami 

przepisów prawa i wytycznymi organu nadzoru. 
(2) Ustępujący Członkowie Towarzystwa, którzy zrezygnowali z członkostwa, nie 

mają prawa do majątku Towarzystwa. 
 
VII. Zmiana statut i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia  
§ 40 Zastrzeżenie, skutek, upoważnienie  
(1) Istnieje możliwość zmiany statutu bez wyraźnej zgody ubezpieczonego ze 

skutkiem dla obecnych członkostw, o ile zawiera on regulacje dotyczące 

nazwy, siedziby, przedmiotu i celu Towarzystwa Ubezpieczeń, członkostwa, 

składu i uprawnień Zarządu, składu, wyboru, czasu trwania kadencji i 

kompetencji Rady Nadzorczej, składu, wyboru, czasu trwania kadencji, prawa 

głosu i przedmiotów posiedzeń Zgromadzenia Reprezentantów Członków, 

składu, prawa głosu, wyboru i czasu trwania kadencji towarzystw 

okręgowych, rezerw i zwrotu składek oraz zastrzeżenie statutowe z powodu 

zmiany statutu oraz warunków ubezpieczenia. 

(2) Rada Nadzorcza ma prawo do zmiany statutu, jeśli zmiany dotyczą tylko danej 
wersji. Poza tym Rada Nadzorcza ma prawo do zmian uchwał Zgromadzenia 
Przedstawicieli Członków dotyczących zmiany statutu w takim zakresie, w 
jakim jest to wymagane przez organ nadzoru, zanim Zgromadzenie 
Przedstawicieli Członków zatwierdzi te uchwały. 

(3) Zarząd ma prawo do wprowadzania i zmiany Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia. 

(4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zostać zmienione bez prawa do 
wypowiedzenia, ze skutkiem dla istniejących umów ubezpieczenia: 
a) z powodu zmian przepisów ustawy, na których opierają się postanowienia 
umowy ubezpieczenia, w przypadku zmian w orzecznictwie, które dotyczą 
bezpośrednio umowy ubezpieczenia, praktyki administracyjnej Federalnego 
Urzędu Nadzoru Usług Finansowych [BaFin] lub urzędu kartelowego, w 
przypadku nieskuteczności warunków ubezpieczenia oraz w celu zapobieżenia 
zakwestionowania ze strony urzędów kartelowych i urzędów nadzoru,  

b) w celu wyeliminowania wątpliwości związanych z treścią, jeśli dotychczasowe 
dostosowanie pokrywa się z dotychczasowymi warunkami ubezpieczenia i 
zostanie przy tym uwzględniona obiektywna chęć i interesy obu stron, jeśli 
zawierają one regulacje na temat ochrony ubezpieczeniowej (ubezpieczone 
ryzyka, ubezpieczone rodzaje i gatunki upraw, przedmioty ubezpieczenia, 
zdarzenia szkodowe i obrazy szkód, ubezpieczone szkody) oraz 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, okresu trwania umowy ubezpieczenia, 
deklaracji (rejestr upraw oraz porycie z góry), składki ubezpieczeniowej i 
świadczeń dodatkowych, postępowania w sprawie stwierdzania szkód, 
obliczania wysokości szkody oraz kosztów obliczania wysokości szkody i 
wypłacania odszkodowania.  

Zmienione warunki ubezpieczenia ubezpieczyciel przedstawia 

ubezpieczającemu na piśmie i wyjaśnia je. Uznaje się je jako zatwierdzone, 

jeśli ubezpieczający w ciągu miesiąca od podania do wiadomości nie złoży 



sprzeciwu. Na tę kwestie wskazuje mu się wyraźnie przy podawaniu do 

wiadomości. Za termin dostarczenia uznaje się datę stempla pocztowego. W 

przypadku terminowego dostarczenia sprzeciwu umowa ubezpieczenia jest 

kontynuowana na pierwotnych warunkach. Zmiana pozostałych postanowień 

narusza stosunek ubezpieczenia tyko wtedy, gdy ubezpieczający wyrazi na nią 

wyraźną zgodę. 
 
VIII. Likwidacja i fuzja Towarzystwa, przeniesienie portfela  
§ 41 Wymagania  
(1) Likwidacja Towarzystwa, przeniesienie portfela do innego przedsiębiorstwa 

oraz fuzja z innym Towarzystwem może nastąpić tylko poprzez podjęcia 
uchwały przez Zgromadzenie Reprezentantów Członków. 

(2) Uchwały dotyczące fuzji z innym Towarzystwem oraz przeniesienia portfela i 
likwidacji Towarzystwa do swojej ważności wymagają trzech czwartych 
większości głosów. 

(3) Likwidacji Towarzystwa dokonuje Zarząd jako likwidator, o ile w uchwałach 
Zgromadzenia Reprezentantów Członków nie ustanowiono, że dokonują tego 
inne osoby.  

§ 42 Podział majątku 
 

Podział majątku pozostałego po pokryciu długów i zobowiązań Towarzystwa 
odbywa się w oparciu u sumę ubezpieczenia z ostatniego roku. 
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