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I. ANALIZA MAKROEKONOMICZNA POLSKI 

I.1. Zmienne makro i mikroekonomiczne wpływaj ące 
na sektor ubezpiecze ń w II kwartale 2009 r. 

Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który w I półroczu 2009 r. odnotował 
wzrost gospodarczy, jakkolwiek recesja w gospodarce światowej negatywnie oddziaływała na 
procesy gospodarcze i społeczne w kraju. Spowolnienie dotknęło w zasadzie wszystkich 
waŜniejszych obszarów Ŝycia gospodarczego, chociaŜ w zróŜnicowanym stopniu. 
W niektórych działach gospodarki odnotowano spadek produkcji w okresie I półrocza 2009 r. 
w ujęciu rocznym, natomiast w większości pozostałych nastąpiło wyraźne spowolnienie 
tempa wzrostu. Na rynku pracy widoczne było zjawisko pogłębiania się niekorzystnych 
tendencji, tj. zmniejszenie się ilości miejsc pracy oraz wzrost bezrobocia. 

� Produkt krajowy brutto 

Wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) osiągnięty w I półroczu 2009 r., chociaŜ bardzo 
niski w porównaniu z odnotowywanym w latach poprzednich, stawia Polskę w grupie krajów 
unijnych relatywnie najsłabiej dotkniętych światowym kryzysem gospodarczym. 

PKB w Polsce w II kwartale 2009 r. był o 1,1% wyŜszy niŜ w analogicznym okresie roku 
ubiegłego (w I kwartale 2009 r. nastąpił wzrost o 0,8% r/r). Po wyeliminowaniu czynników 
o charakterze sezonowym, wzrost produktu krajowego brutto w II kwartale 2009 r. 
w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. wyniósł 1,4%, natomiast w porównaniu 
z I kwartałem 2009 r. wzrósł o 0,5%. 

Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto w Polsce w latach 2005–2009 (r/r) 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wybrane kwartalne wskaźniki makroekonomiczne 

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2009 r. zwiększyła się 
w porównaniu z II kwartałem 2008 r. o 0,8% (w I kwartale 2009 r. wzrost o 1,2% 
w porównaniu z I kwartałem 2008 r.). Wzrost odnotowano w budownictwie (o 4,5%), 
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w usługach rynkowych (o 2,8%) oraz w usługach nierynkowych (o 0,7%). Spadek wartości 
dodanej brutto wystąpił w przemyśle (o 5,1%)1. 

Popyt krajowy miał ujemny wpływ na dynamikę PKB – w II kwartale 2009 r. ponownie 
obniŜył się o 2% w porównaniu do sytuacji sprzed roku (w I kwartale 2009 r. obniŜył się 
o 1%). SpoŜycie indywidualne wzrosło o 1,9% (w I kwartale 2009 r. o 3,3%), a spoŜycie 
publiczne o 1,2% (w I kwartale 2009 r. o 6,1%). 

Opublikowana we wrześniu 2009 r. prognoza Komisji Europejskiej zakładała wzrost 
polskiego PKB o 1% w 2009 r., a tym samym zrewidowała prognozę z maja 2009 r., w której 
załoŜono spadek PKB w Polsce o 1,4%. RównieŜ Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW) w październiku 2009 r. podniósł prognozy PKB Polski do 1,0% wzrostu w 2009 r. 
i 2,2% wzrostu w 2010 roku (w poprzedniej, kwietniowej prognozie MFW oczekiwał spadku 
PKB w 2009 roku o 0,7% oraz jego wzrost w 2010 r. o1,5%). 

� Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia na koniec II kwartału 2009 r. wyniosła 10,7%, co oznacza jej spadek 
o 0,5 p.p. w porównaniu z końcem I kwartału 2009 r. Natomiast w porównaniu z końcem 
II kwartału 2008 r. nastąpił wzrost stopy bezrobocia o 1,3 p.p. 

Wykres 2. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 2005–2009  
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne 

O wciąŜ pogarszającej się sytuacji na rynku pracy w Polsce świadczy fakt, iŜ w I półroczu 
2009 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 
o 0,5% niŜszym niŜ w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych na koniec czerwca 2009 r. spadła o 1,5% w porównaniu z poprzednim 
miesiącem, ale była o 14,0% większa niŜ przed rokiem. Ponadto do urzędów pracy wpłynęło 

                                                 
1 GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I półrocze 2009 r., Warszawa, 22 lipca 2009 r. 
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znacznie mniej ofert zatrudnienia (w I półroczu 2009 r. zanotowano spadek o 23,5% 
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).2 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2009 r. (na podstawie liczby pracujących z końca 
lipca 2009 r.) wyniosła 10,8% i w porównaniu z miesiącem poprzednim nie uległa zmianie. 
W sierpniu 2008 r. omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 9,1%.3 

� Wynagrodzenia i świadczenia społeczne 

W I półroczu 2009 r., w wyniku osłabienia dynamiki wynagrodzeń nominalnych brutto 
w ujęciu rocznym oraz przy utrzymującym się wzroście cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, płace realne rosły wolniej niŜ w 2008 roku. Tempo wzrostu przeciętnych 
miesięcznych emerytur i rent brutto (w ujęciu realnym oraz nominalnym) było w I półroczu 
2009 r. wyŜsze od wynagrodzeń.  

Przeciętne miesięczne emerytury i renty spoza rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 
w I półroczu 2009 r. były wyŜsze nominalnie o 9,5% w porównaniu z analogicznym okresem 
2008 r., a siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 4,8%. 

Wykres 3. Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce 
w latach 2005–2009 (r/r) 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wybrane kwartalne wskaźniki makroekonomiczne 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2009 r. 
wyniosło 3 263,06 zł i było o 5,0% wyŜsze niŜ w analogicznym okresie 2008 r. 

W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się 
w I półroczu 2009 r. na poziomie 3 753,84 zł (tj. o 5,9% wyŜszym niŜ przed rokiem). 

                                                 
2 GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I półrocze 2009 r., Warszawa, 22 lipca 2009 r. 
3 www.mpips.gov.pl 
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Przeciętna płaca brutto w sektorze prywatnym w I półroczu 2009 r. wyniosła 3 166,50 zł 
(tj. o 4,9% więcej niŜ w analogicznym okresie 2008 r.)4. 

� Inflacja 

Inflacja w Polsce mierzona wskaźnikiem CPI5 w czerwcu 2009 r. wyniosła 3,5%. Wzrost cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, obliczony metodą średniej ruchomej w okresie od lipca 
2008 r. do czerwca 2009 r., w stosunku do poprzednich dwunastu miesięcy wyniósł 4,0%. 
Ceny konsumpcyjne według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP)6 
wzrosły w tym okresie o 4,0%. Polska naleŜała do krajów o najwyŜszym tempie wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w UE. 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
w czerwcu 2009 r. wzrosły o 0,2% m/m. 

Według GUS roczna inflacja CPI w sierpniu 2009 r. wyniosła 3,7% i była nieznacznie wyŜsza 
niŜ w lipcu 2009 r. (3,6%). W sierpniu 2009 r. ceny konsumpcyjne (HICP) wzrosły o 4,0%. 
Natomiast ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 0,4% niŜsze niŜ w lipcu 2009 r. 

Wykres 4. Dynamika wskaźnika inflacji bazowej CPI w Polsce w latach 2005–2009 (r/r) 
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Źródło: Narodowy Bank Polski 

� Stopy procentowe 

W dniu 25 czerwca 2009 r. Rada Polityki PienięŜnej obniŜyła stopy procentowe o 0,25 p.p. 
Stopy procentowe ukształtowały się wówczas na poziomie: 

� referencyjna - 3,50%, 

� lombardowa (kredyt lombardowy) - 5,00%, 

                                                 
4 GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I półrocze 2009 r., Warszawa, 22 lipca 2009 r. 
5 Consumer Price Index. 
6 Harmonised Index of Consumer Prices. 
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� depozytowa - 2,00%, 

� redyskontowa weksli - 3,75%. 

Średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych w dniu ostatniego przetargu 
w czerwcu 2009 r. wyniosła 4,495%. 

Od czerwca 2009 r. Rada Polityki PienięŜnej nie podjęła decyzji o zmianie wysokości stóp 
procentowych. 

Wykres 5. Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 2005–2009 
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Źródło: Narodowy Bank Polski 

� Krajowy rynek instrumentów udziałowych 

W I półroczu 2009 r. na rynku głównym na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) 
w Warszawie debiutowało 6 spółek, a 4 się wycofały, tym samym liczba notowanych spółek 
wyniosła 376. Kapitalizacja w końcu czerwca 2009 r. była wyŜsza o 17,5% w relacji 
do ostatniej sesji w analogicznym miesiącu 2008 r. W I półroczu 2009 r. łączna wartość 
obrotów akcjami wyniosła o 14,7% mniej niŜ w I półroczu 2008 r., co było rezultatem spadku 
wartości transakcji sesyjnych i parkietowych, spowodowanych wycofaniem się inwestorów 
instytucjonalnych. 7 

Na koniec II kwartału 2009 r. indeks WIG wzrósł o 27,30% w stosunku do końca I kwartału 
2009 r., natomiast WIG 20 wzrósł o 23,76%.  

Na koniec III kwartału 2009 r. WIG wzrósł o 23,65% w porównaniu z końcem II kwartału 
2009 r. natomiast indeks WIG 20 wzrósł o 17,26%. 

                                                 
7 GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I półrocze 2009 r., Warszawa, 22 lipca 2009 r. 
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Wykres 6. Dynamika indeksu WIG i WIG20 w latach 2005–2009 (wartość na dzień 
03.01.2005 = 100) 
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Źródło: Bloomberg 

� Kurs walutowy 

Na rynku walutowym dwa pierwsze miesiące 2009 r. charakteryzowały się znaczną 
deprecjacją złotego, niemniej następne miesiące przyniosły stopniowe umocnienie się złotego 
wobec euro i dolara amerykańskiego.  

W I półroczu 2009 r. średni kurs euro wyniósł 4,4707 zł i wzrósł o 28% w skali roku. Średni 
miesięczny kurs euro wyniósł w czerwcu 2009 r. 4,5081 zł i wzrósł w stosunku do grudnia 
2008 r. o 12,2%, w skali roku o 33,5%, a w porównaniu z majem 2009 r. wzrósł o 2,2%.  

Średni kurs dolara w I półroczu 2009 r. wyniósł 3,3568 zł i wzrósł o 46,9% w skali roku. 
Średni miesięczny kurs dolara w czerwcu 2009 r. wyniósł 3,2146 zł i wzrósł od grudnia 
2008 r. o 8,2%, w skali roku o 48,2%, natomiast w porównaniu z majem 2009 r. spadł 
o 0,6%.8 

Koniec II kwartału 2009 r. przyniósł spadek kursu euro, w stosunku do końca I kwartału 
2009 r., o 4,93%. 

W sierpniu 2009 r. średni miesięczny kurs euro wyniósł 4,1311 zł i wzrósł w stosunku do 
sierpnia ubiegłego roku o 25,6%, natomiast w skali miesiąca spadł o 4,0%. 

Średni miesięczny kurs dolara w NBP wyniósł w sierpniu 2009 r. 2,8956 zł i wzrósł w skali 
roku o 32,1%, a w skali miesiąca obniŜył się o 5,4%.9 

                                                 
8 GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I półrocze 2009 r., Warszawa, 22 lipca 2009 r. 
9 GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, sierpień 2009 r., Warszawa, 22 września 2009 r. 
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We wrześniu 2009 r. średni miesięczny kurs euro wyniósł 4,1635 zł i wzrósł w stosunku do 
września ubiegłego roku o 22,13%. W skali miesiąca kurs euro był stabilny i jego wahania nie 
przekroczyły 1% zmiany.  

Średni miesięczny kurs dolara we wrześniu 2009 r. wyniósł 2,8595 zł i wzrósł w stosunku do 
września ubiegłego roku o 22,13%, a w skali miesiąca obniŜył się o 1,25%.  

Wykres 7. Kurs euro i dolara amerykańskiego w stosunku do złotego w latach 2005–
2009 
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Źródło: Bloomberg 

I.2. Zmiany prawne 

W odniesieniu do zagadnienia zmian prawnych naleŜy wskazać, iŜ do zadań Urzędu KNF 
naleŜy w szczególności udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie 
nadzoru nad rynkiem finansowym. 

Odnosząc się do najwaŜniejszych, zaistniałych od początku 2009 r., zmian prawnych 
dotyczących działalności ubezpieczeniowej, naleŜy wskazać w szczególności na następujące 
przepisy: 

� nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej dokonana ustawą z dnia 13 lutego 
2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 42, poz. 341) 

Przedmiotowa zmiana miała na celu implementację dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej 
dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a takŜe dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE. 

Dyrektywa w sprawie reasekuracji ma na celu ustanowienie ostroŜnościowych ram 
regulacyjnych dla wykonywania działalności reasekuracyjnej w Unii Europejskiej. 
Stanowi ona część zbioru prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie ubezpieczeń, 
mającego na celu ustanowienie rynku wewnętrznego w sektorze ubezpieczeń. Zgodnie 
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z przepisami dyrektywy, właściwe organy państw członkowskich powinny mieć do swojej 
dyspozycji takie środki nadzoru, jakie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
wykonywania działalności przez zakłady reasekuracji na całym terytorium UE, 
niezaleŜnie od tego, czy wykonywana jest ona na podstawie prawa przedsiębiorczości czy 
swobody świadczenia usług. W szczególności powinny one być w stanie wprowadzać 
właściwe środki zabezpieczające lub nakładać sankcje mające na celu zapobieganie 
nieprawidłowościom i naruszeniom przepisów w sprawie nadzoru nad reasekuracją. 

Ponadto, dodanie niektórych przepisów w ramach powyŜszej nowelizacji podyktowane 
było koniecznością implementacji do porządku krajowego art. 5 dyrektywy Rady 
2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w Ŝycie zasadę równego 
traktowania męŜczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania 
towarów i usług. 

Dodatkowo, w ramach przedmiotowej nowelizacji zmieniono przepis art. 829 § 2 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Wskazana 
zmiana miała na celu przyjęcie bardziej adekwatnej regulacji w zakresie ubezpieczeń 
grupowych. 

� zmiany wprowadzone ustawą dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97) 

Przedmiotowa zmiana dotyczyła zasad przeprowadzania kontroli działalności i stanu 
majątkowego zakładów ubezpieczeń. Zmiany te związane są z dostosowaniem przepisów 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej do przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. 

� zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) 

Przedmiotowa zmiana skutkowała wprowadzeniem szczególnych podstaw jurysdykcji 
krajowej w sprawach ze stosunku ubezpieczenia i w sprawach konsumenckich. Wzorem 
rozporządzenia Rady UE nr 44/2001, przedmiotowe regulacje, zakładając asymetrię 
w zakresie łączników jurysdykcyjnych, słuŜą wzmocnieniu pozycji strony słabszej 
(ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposaŜonego z tytułu ubezpieczenia oraz 
konsumenta) przez przyznanie jej dodatkowych podstaw jurysdykcji. 

� ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 3, poz. 11) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów treści 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe 
(Dz.U. Nr 32, poz. 239) 

Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 2 powyŜszej ustawy, jedną z dopuszczalnych form 
zabezpieczenia akcyzowego moŜe być gwarancja ubezpieczeniowa. Wskazane 
rozporządzenie, zgodnie z delegacją ustawową, określa wzór treści tejŜe gwarancji. 

� zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. Nr 115, poz. 962) 

Przedmiotowa nowelizacja sprowadza się do zmiany progu, przy którym zakład 
ubezpieczeń zobowiązany jest do zawiadomienia organu nadzoru o nabyciu akcji – 
uprzednio było to nabycie akcji zapewniających dysponowanie lub przekroczenie 33% 
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głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, obecnie jest to 
próg jednej trzeciej głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym. 

� zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 225, poz. 1486) 

Przedmiotowe zmiany miały na celu usunięcie dwóch rozwiązań prawnych, zakładających 
mechanizm kompensacji szkody, jaką ponosi publiczny płatnik świadczeń opieki 
zdrowotnej, w związku z przejęciem odpowiedzialności finansowej za sfinansowanie 
świadczeń ofierze zdarzenia, za które odpowiedzialny jest inny podmiot (sprawca lub 
zakład ubezpieczeń), wprowadzonych uprzednio na mocy ustawy z dnia 29 czerwca 
2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
Nr 133, poz. 922). 

� zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 91, poz. 
739) 

ZałoŜeniem powyŜszych zmian było umoŜliwienie funkcjonariuszom policji 
uwzględniania innych niŜ wymienione w ustawie, dowodów zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dotychczas, jeŜeli kierowca nie 
miał moŜliwości okazania dowodu zawarcia ubezpieczenia w formie papierowej, jego 
pojazd był odholowywany na parking policyjny. Jednocześnie w dotychczasowym stanie 
prawnym nie istniała moŜliwość udowodnienia zawarcia umowy ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych w inny sposób niŜ poprzez okazanie dokumentu. 
Przedmiotowa zmiana miała na celu umoŜliwienie udowodnienia zawarcia umowy OC 
równieŜ telefonicznie lub poprzez Internet. W tym miejscu warto wskazać, iŜ organ 
nadzoru w zakresie przedmiotowej nowelizacji poparł zasadnicze wątpliwości, na które 
wskazywał samorząd ubezpieczeniowy wiąŜące się z negatywnymi skutkami dla 
wykonania obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC, a tym samym interesów 
poszkodowanych. 

Analizując zmiany prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej naleŜy równieŜ zwrócić 
uwagę na przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Wypłacalność II przez 
Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 kwietnia 2009 r. Dyrektywa 
Wypłacalność II musi zostać jeszcze przyjęta przez Radę Unii Europejskiej. W dyrektywie tej 
dokonano scalenia dotychczasowych dyrektyw ubezpieczeniowych oraz wprowadzono wiele 
nowych zasad prowadzenia działalności ubezpieczeniowej dotyczących między innymi 
zarządzania, wymogów finansowych czy sprawozdawczości. Obecnie trwają prace nad 
przygotowaniem aktów wykonawczych do dyrektywy. Nowe regulacje prawne mają 
obowiązywać od 1 listopada 2012 r. 
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II. ANALIZA DANYCH O SEKTORZE UBEZPIECZE Ń 

Analiza danych o sektorze ubezpieczeń prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane 
na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych i statystycznych przekazanych do organu 
nadzoru przez krajowe zakłady ubezpieczeń po I półroczu 2009 r. W niektórych aspektach 
uwzględnia równieŜ wyniki głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń. 

W rozdziale zostały zaprezentowane szczegółowe informacje dotyczące podmiotów rynku 
ubezpieczeń, obejmujące m.in. przychody i koszty, strukturę aktywów i pasywów, wyniki 
finansowe oraz wskaźniki wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Przedstawiono takŜe 
podstawowe tendencje zaobserwowane w sektorze ubezpieczeń w I półroczu 2009 r. i podjęto 
próbę wyjaśnienia i uzasadnienia zmian, które zaszły na rynku ubezpieczeń, odnosząc się 
do danych za I półrocze 2008 r. oraz porównując dane za dwa kwartały 2009 r. w ujęciu 
nienarastającym.  

II.1. Podmioty rynku ubezpieczeniowego 

Na koniec I półrocza 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 
w Polsce posiadało 65 krajowych zakładów ubezpieczeń oraz 1 oddział główny 
zagranicznego zakładu ubezpieczeń, z czego 64 zakłady krajowe i 1 oddział główny 
prowadziły działalność ubezpieczeniową. W porównaniu z I kwartałem 2009 r. liczba 
zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową zmniejszyła się o 1 zakład 
ubezpieczeń (AIG Polska S.A. – cofnięcie zezwolenia na wniosek tego zakładu). 

� Wśród krajowych zakładów ubezpieczeń działalność ubezpieczeniową 
prowadziło odpowiednio 30 zakładów ubezpieczeń na Ŝycie oraz 34 zakłady ubezpieczeń 
pozostałych osobowych i majątkowych (w tym 1 zakład reasekuracji).  

� PrzewaŜającą formą organizacyjno-prawną krajowych zakładów ubezpieczeń jest forma 
spółki akcyjnej (55 podmiotów). Spółki akcyjne stanowiły na koniec I półrocza 2009 r. 
86% ogólnej liczby zakładów ubezpieczeń. Na koniec I półrocza 2009 r. działalność 
ubezpieczeniową prowadziło 9 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, w tym 2 w dziale 
ubezpieczeń na Ŝycie i 7 w dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. 

� W likwidacji znajduje się 1 zakład ubezpieczeń na Ŝycie posiadający zezwolenie na 
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 

W okresie II kwartału 2009 r. nie wydano nowych zezwoleń na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej. 

Liczba zakładów zagranicznych notyfikowanych w Polsce w ramach swobody świadczenia 
usług lub prowadzących działalność przez oddział główny na koniec I półrocza 2009 r. 
wynosiła 514. W II kwartale 2009 r. na terytorium Polski notyfikowało się w ramach 
swobody świadczenia usług 16 zagranicznych zakładów/oddziałów zakładów ubezpieczeń, 
podczas gdy w tym samym okresie 2 zagraniczne zakłady ubezpieczeń zaprzestały 
działalności na terenie RP (na skutek wycofania autoryzacji dla ADB RESO Europa przez 
litewski organ nadzoru oraz likwidacji oddziału głównego brytyjskiego zakładu ubezpieczeń 
XL Insurance Company Ltd.). 
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Wykres 8. Liczba krajowych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność 
ubezpieczeniową 
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II.2. Przychody zakładów ubezpiecze ń 

II.2.1. Składka ubezpieczeniowa 

Składka przypisana brutto stanowi kwoty naleŜne w trakcie okresu sprawozdawczego z tytułu 
zawartych umów, bez względu na to, czy kwoty te mogą odnosić się do całości lub części 
następnego okresu sprawozdawczego. 

W I półroczu 2009 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 24,85 mld zł i była 
niŜsza o 14,53% (4,22 mld zł) w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r., kiedy to 
osiągnęła wartość 29,07 mld zł. Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń w II 
kwartale 2009 r. wynosiła 11,77 mld zł i była o 9,98% (1,31 mld zł) niŜsza niŜ 
w I kwartale 2009 r., kiedy to wynosiła 13,08 mld zł.  

� W okresie I półrocza 2009 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na Ŝycie 
wyniosła 13,94 mld zł (spadek z 18,70 mld zł, tj. o 25,46% - 4,76 mld zł w porównaniu 
z analogicznym okresem 2008 r.). W II kwartale 2009 r. zakłady ubezpieczeń na Ŝycie 
zebrały składkę przypisaną w wysokości 6,53 mld zł, co stanowiło 55,52% składki 
ogółem. Wartość tej składki spadła w stosunku do I kwartału 2009 r. o 11,74% 
(0,87 mld zł), kiedy to jej wartość wynosiła 7,40 mld zł. Spadek składki w porównaniu 
z poprzednim kwartałem zanotowało 12 zakładów ubezpieczeń. 

Na wartość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach na Ŝycie miało wpływ mniejsze, 
w porównaniu z poprzednimi kwartałami, zainteresowanie klientów oraz samych 
zakładów ubezpieczeń ubezpieczeniami opartymi na produktach bankowych 
(tzw. polisolokaty lub anty-Belki). Ze sprzedaŜy tych produktów, ze względu m.in. na 
ryzyko kredytowe, spadek stóp procentowych, niską rentowność dla zakładu przy 
jednoczesnych wysokich wymogach kapitałowych oraz obowiązujących i przyszłych 
regulacjach dotyczących koncentracji lokat, zrezygnowały niektóre zakłady ubezpieczeń. 
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W II kwartale 2009 r. dwie grupy ubezpieczeń na Ŝycie (grupa 3 i grupa 5) zanotowały 
wzrost wartości składki przypisanej brutto w stosunku do poprzedniego kwartału. 
Największy pod względem wartości wzrost (wzrost o 0,08 mld zł) zanotowano w grupie 5 
(uzupełniające ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe). Największy spadek wartości 
składki przypisanej brutto (o 0,96 mld zł) wystąpił w grupie 1 (ubezpieczenia na Ŝycie). 

� W okresie I półrocza 2009 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń pozostałych 
osobowych i majątkowych osiągnęła wartość 10,91 mld zł (wzrost o 5,21%, tj. 
o 0,54 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r., kiedy jej wartość wyniosła 
10,37 mld zł). W II kwartale 2009 r. wartość składki przypisanej dla tych zakładów 
wyniosła 5,23 mld zł. W porównaniu z wartością uzyskaną w I kwartale 2009 r. 
(tj.5,67 mld zł) zanotowano spadek składki przypisanej brutto o 7,69%, czyli 
o 0,44 mld zł. Nominalny spadek wartości składki przypisanej brutto w stosunku 
do poprzedniego kwartału wystąpił w 15 zakładach ubezpieczeń pozostałych osobowych 
i majątkowych. 

Wśród zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych spadek wartości 
składki przypisanej brutto w II kwartale 2009 r. w porównaniu z I kwartałem 2009 r. miał 
miejsce w przypadku dziewięciu grup ubezpieczeń. Największy spadek, o 0,41 mld zł 
(z 0,86 mld zł do 0,45 mld zł, tj o 47,32%) zanotowano w grupie 8 związanej 
z ubezpieczeniem majątku. Natomiast największy wzrost składki, o 0,09 mld zł 
(z 0,15 mld zł do 0,24 mld zł, tj o 60%), wystąpił w grupie 16 (ubezpieczenia róŜnych 
ryzyk finansowych). 

Wykres 9. Wartość składki przypisanej brutto oraz jej kwartalna zmiana 
w poszczególnych kwartałach lat 2008-2009 
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II.2.2. Struktura portfela ubezpieczeń 

� Analiza składki działu I 

Analizując zmiany w strukturze składki przypisanej brutto w I półroczu 2009 r. w stosunku 
do analogicznego okresu roku 2008 r. moŜna zauwaŜyć znaczący spadek udziału ubezpieczeń 
na Ŝycie (grupa 1) – o 8,05 p.p. (z 70,78% do 62,73%) oraz wzrost udziału ubezpieczeń na 



 14 

Ŝycie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3) – o 2,82 p.p. 
(z 18,16% do 20,98%). 

 

Tabela 1. Struktura składki przypisanej brutto z ubezpieczeń działu I według rodzaju 
działalności 
Wyszczególnienie I półrocze 2008 I półrocze 2009Zmiana roczna 
Grupa 1 70,78% 62,73% -8,05 pp 
Grupa 2 0,35% 0,45% 0,10 pp 
Grupa 3 18,16% 20,98% 2,82 pp 
Grupa 4 0,16% 0,24% 0,08 pp 
Grupa 5 10,43% 15,35% 4,92 pp 
Reasekuracja czynna 0,12% 0,25% 0,13 pp 

� Pozytywny wpływ na kształtowanie się wartości składki przypisanej brutto w grupie 3 
moŜe mieć obserwowana poprawiająca się koniunktura giełdowa (od początku kwietnia 
do końca czerwca 2009 roku indeks giełdowy WIG wzrósł o 6 273,34 pkt. (tj. o 25,98%). 

� NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w dalszym ciągu konkurencyjnymi w stosunku do ubezpieczeń 
związanych z UFK pozostają ubezpieczenia na Ŝycie i doŜycie z wbudowanymi 
instrumentami pochodnymi (ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane).10 

W strukturze ubezpieczeń bezpośrednich działu I w II kwartale 2009 r. przewaŜają 
ubezpieczenia na Ŝycie (grupa 1) stanowiące 59,57% składki przypisanej brutto działu I. 
Ubezpieczenia na Ŝycie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3) 
stanowią 22,49% łącznej składki. Kolejną pozycję zajmują uzupełniające ubezpieczenia 
wypadkowe i chorobowe (grupa 5) reprezentujące 16,95% składki. Udział ubezpieczeń 
posagowych (grupa 2) i rentowych (grupa 4) jest nadal nieznaczny i wynosi odpowiednio: 
0,48% i 0,25% składki przypisanej brutto działu I. 

                                                 
10 Produkty strukturyzowane powstają najczęściej przez połączenie cech instrumentów klasycznych 
(np. obligacji) oraz instrumentów pochodnych (najczęściej opcji). Najbardziej rozpowszechnionymi produktami 
strukturyzowanymi są produkty z gwarancją ochrony kapitału, w których zyski zaleŜą od inwestycji 
w instrumenty pochodne. Zakłady ubezpieczeń wykorzystują najczęściej produkty strukturyzowane emitowane 
przez podmioty działające na rynku finansowym, najczęściej banki lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 
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Wykres 10. Struktura składki przypisanej brutto działu I w poszczególnych kwartałach 
lat 2008-2009 
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Największy przyrost udziału w rynku w stosunku do I kwartału 2009 r., o 3,01 p.p. (z 13,94% 
do 16,95%) zanotowały ubezpieczenia grupy 5. Zaś największy spadek udziału, o 5,94 p.p. 
(z 65,52% do 59,57%), zanotowały ubezpieczenia grupy 1.  

� Analiza składki działu II 

Porównując strukturę rynku działu II w I półroczu 2009 r. w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego naleŜy wskazać na spadek udziału ubezpieczeń komunikacyjnych 
w rynku. Udział ubezpieczeń grupy 3 spadł o 3,08 p.p. (z 25,79% do 22,71%), zaś 
ubezpieczeń grupy 10 – o 0,16 p.p. (z 33,23% do 33,07%).  

Tabela 2. Struktura składki przypisanej brutto z ubezpieczeń działu II według rodzaju 
działalności 
Wyszczególnienie I półrocze 2008 I półrocze 2009Zmiana roczna 

Grupa 1 5,16% 4,77% -0,39 pp
Grupa 2 1,46% 1,35% -0,11 pp
Grupa 3 25,79% 22,71% -3,08 pp
Grupa 4 0,07% 0,08% 0,02 pp
Grupa 5 0,08% 0,09% 0,01 pp
Grupa 6 0,66% 0,73% 0,07 pp
Grupa 7 0,66% 0,55% -0,12 pp
Grupa 8 11,02% 12,03% 1,01 pp
Grupa 9 6,56% 7,28% 0,72 pp
Grupa 10 33,23% 33,07% -0,15 pp
Grupa 11 0,10% 0,11% 0,02 pp
Grupa 12 0,14% 0,23% 0,09 pp
Grupa 13 5,48% 6,00% 0,52 pp
Grupa 14 2,78% 2,09% -0,69 pp
Grupa 15 0,91% 1,19% 0,29 pp
Grupa 16 2,35% 3,52% 1,16 pp
Grupa 17 0,30% 0,36% 0,07 pp
Grupa 18 1,04% 1,27% 0,23 pp
Reasekuracja czynna 2,22% 2,57% 0,34 pp
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� W I półroczu 2009 r. wartość składki w grupie 3 (ubezpieczenia auto-casco 
komunikacyjne) spadła o 7,35% (z 2,67 mld zł do 2,48 mld zł, tj. o 0,20 mld zł) 
w porównaniu z odpowiednim okresem roku 2008. Mogło to wynikać ze wzrostu 
konkurencji, systematycznego spadku sprzedaŜy nowych aut, jak równieŜ importu aut 
uŜywanych oraz wprowadzenia do oferty ubezpieczeń AC z ograniczonym zakresem 
ochrony ubezpieczeniowej (minicasco). Z kolei w II kwartale 2009 r. składka w tej grupie 
nieznacznie wzrosła o 1,78% (z 1,23 mld zł do 1,25 mld zł, tj. o 0,02 mld zł) 
w porównaniu z poprzednim kwartałem. 

� Natomiast w grupie 10 (ubezpieczenia OC komunikacyjne) w I półroczu 2009 r. zakłady 
ubezpieczeń zebrały 3,61 mld zł, tj. o 4,72% (0,17 mld zł) więcej składki przypisanej 
brutto w stosunku do I półrocza 2008 r., kiedy składka wynosiła 3,44 mld zł. Analizując 
zmiany wartości składki kwartalnie w II kwartale 2009 r. odnotowano spadek składki w 
tej grupie o 0,68% (z 1,81 mld zł do 1,80 mld zł, tj. o 0,01 mld zł) w porównaniu 
z I kwartałem 2009 r.  

� W I półroczu 2009 r. zmniejszyła się o 20,87% (z 0,29 mld zł do 0,23 mld zł, tj. 
o 0,06 mld zł) wartość składki przypisanej brutto grupy 14 (ubezpieczenia kredytu) 
w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, co jest związane ze skutkami kryzysu 
w obszarze kredytów udzielanych osobom fizycznym i przedsiębiorstwom. W II kwartale 
2009 r. wystąpił niewielki wzrost składki w tej grupie ubezpieczeń (z 0,1140 mld zł do 
0,1141 mld zł, tj. o 0,00008 mld zł czyli 0,07%) w stosunku do poprzedniego kwartału. 

W strukturze pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych w II kwartale 2009 r. 
dominują ubezpieczenia komunikacyjne (grupa 3 i grupa 10) stanowiące łącznie 58,20% 
składki przypisanej brutto działu II, przy czym udział ubezpieczeń autocasco wynosił 23,87%, 
natomiast ubezpieczeń OC 34,34%. Drugą pozycję zajmują ubezpieczenia majątkowe (grupa 
8 i grupa 9), które stanowią łącznie 16,81% składki. Na kolejnych miejscach znajdują się 
ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 1 i grupa 2) o łącznym udziale w rynku 
wynoszącym 5,81% oraz ubezpieczenia OC (grupa 13) o udziale 4,95%.  

Wykres 11. Struktura składki przypisanej brutto działu II w poszczególnych kwartałach 
lat 2008–2009 
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Największy wzrost udziału w rynku w II kwartale 2009 r. w stosunku do I kwartału 2009 r. 
zanotowały ubezpieczenia grupy 10 (o 2,43 p.p. – z 31,91% do 34,34%) oraz ubezpieczenia 
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grupy 3 (o 2,22 p.p. – z 21,64% do 23,87%). Z kolei ubezpieczenia grupy 8 oraz grupy 13 
najbardziej zmniejszyły swój udział w rynku (odpowiednio o 6,5 p.p. oraz o 2,03 p.p.). 

II.2.3. Koncentracja rynku ubezpieczeń 

Polski rynek ubezpieczeń, podobnie jak inne rynki krajów środkowoeuropejskich, 
charakteryzuje się dość wysokim stopniem koncentracji. W II kwartale 2009 r. udział 
w składce przypisanej brutto ogółem danego działu: 

� trzech największych zakładów na Ŝycie wynosił 48,96%, 

� pięciu największych zakładów na Ŝycie wynosił 64,06%, 

� trzech największych zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
wynosił 55,16%, 

� pięciu największych zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
wynosił 67,17%. 

Wykres 12. Udział w rynku ubezpieczeń na Ŝycie 5 największych pod względem składki 
przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń w poszczególnych kwartałach lat 2008–2009 
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Wykres 13. Udział w rynku ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
5 największych pod względem składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń 
w poszczególnych kwartałach lat 2008–2009 
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Zakłady ubezpieczeń o największych udziałach składki przypisanej brutto w I i II kwartale 
2009 r. w podziale na dział I i dział II zostały przedstawione w poniŜszej tabeli. 

 

Tabela 3. Zakłady ubezpieczeń o największych udziałach składki przypisanej brutto 
w I i II kwartale 2009 r.  

Lp Zakład ubezpieczeń I kwartał 
2009 r. 

Zakład ubezpieczeń II kwartał 
2009 r. 

Dział I 
1 PZU śYCIE SA 27,08% PZU śYCIE SA 29,28% 
2 ING TUnś S.A. 11,37% ING TUnś S.A. 10,86% 
3 TUnś WARTA S.A. 9,84% TUnś WARTA S.A. 8,82% 

4 
TU ALLIANZ śYCIE POLSKA 
S.A. 

9,06% TUnś EUROPA S.A. 8,40% 

5 TUnś EUROPA S.A. 5,93% PAPTUnśiR AMPLICO LIFE S.A. 6,70% 
Razem 63,28% Razem 64,06% 

Dział II  
1 PZU SA 42,09% PZU SA 35,45% 
2 TUiR WARTA S.A. 9,72% STU ERGO HESTIA S.A. 10,68% 
3 STU ERGO HESTIA S.A. 9,34% TUiR WARTA S.A. 9,03% 
4 TU ALLIANZ POLSKA S.A. 6,84% TU ALLIANZ POLSKA S.A. 7,86% 
5 UNIQA TU S.A. 3,59% HDI ASEKURACJA TU S.A 4,14% 

Razem 71,58% Razem 67,17% 
Źródło: Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 
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Wykres 14. Koncentracja rynku ubezpieczeń w poszczególnych kwartałach lat 2008–
2009 
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II.2.4. Przychody z działalności lokacyjnej 

Przychody z działalności lokacyjnej w I półroczu 2009 r. wszystkich zakładów ubezpieczeń 
wyniosły 5,64 mld zł, co stanowiło spadek o 34,88% (tj. o 3,02 mld zł) w porównaniu 
z analogicznym okresem 2008 r., kiedy wynosiły 8,66 mld zł. W dziale I przychody te 
osiągnęły 2,86 mld zł (spadek 48,63%, tj. o 2,71 mld zł w porównaniu z analogicznym 
okresem 2008 r. kiedy osiągnęły wysokość 5,57 mld zł), a w dziale II wyniosły 2,78 mld zł 
(spadek z 3,09 mld zł tj. 10,05% -  0,31 mld zł). 

� Przychody z działalności lokacyjnej z lokat z pozycji B11 aktywów w okresie I półrocza 
2009 r. ogółem wyniosły 5,01 mld zł były wyŜsze o 5,63% (wzrost z 4,74 mld zł 
tj. o 0,27 mld zł) w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. 59,56% tych przychodów 
stanowiły przychody zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
(2,98 mld zł). 

Przychody z działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń w II kwartale 2009 r. osiągnęły 
poziom 3,91 mld zł i były o 126,16% (2,18 mld zł) wyŜsze niŜ w poprzednim kwartale, kiedy 
ich wartość wynosiła 1,73 mld zł. Związane jest to m. in. z wyŜszymi przychodami z akcji i 
udziałów w jednostkach powiązanych oraz z lokat terminowych i obligacji Skarbu Państwa. 
Przychody z lokat w dziale I wyniosły 1,82 mld zł (wzrost o 73,43%, tj. o 0,77 mld zł w 
stosunku do I kwartału 2009 r. kiedy ich wartość wynosiła 1,05 mld zł), a w dziale II 
osiągnęły 2,09 mld zł (zmiana z 0,68 mld zł, a więc wzrost o 207,11%, tj. o 1,41 mld zł).  

� W II kwartale 2009 r. przychody z działalności lokacyjnej z lokat z pozycji B aktywów 
zakładów ubezpieczeń ogółem wyniosły 3,29 mld zł. Przychody te były wyŜsze niŜ 
w I kwartale 2009 r. o 90,63% (1,56 mld zł), kiedy ich wartość wynosiła 1,72 mld zł. 

                                                 
11 Lokaty inne niŜ lokaty stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na Ŝycie, 
gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający. 
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Przychody z działalności lokacyjnej z lokat z pozycji B aktywów zakładów ubezpieczeń 
działu I osiągnęły w II kwartale 2009 r. wartość 1,14 mld zł. W porównaniu z wartością 
uzyskaną w poprzednim kwartale (0,89 mld zł) zanotowano wzrost tych przychodów 
o 28,83%, czyli o 0,26 mld zł. Przychody z lokat zakładów ubezpieczeń pozostałych 
osobowych i majątkowych w II kwartale 2009 r. stanowiły 65,29% przychodów ogółem 
i wyniosły 2,15 mld zł. W stosunku do I kwartału 2009 r. wzrosły one o 155,89%, 
tj. o 1,31 mld zł (wówczas ich wartość wynosiła 0,84 mld zł). 

� Rentowność działalności lokacyjnej 

Rentowność działalności lokacyjnej stanowi podstawowe kryterium oceniające efektywność 
zarządzania portfelem lokat. Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej wykazuje 
wyraŜoną procentowo relację dochodów z lokat do średniej wartości lokat bilansowych12. 
W I półroczu 2009 r. wartość tego wskaźnika dla całego sektora ubezpieczeń wynosiła 4,45%, 
przy czym w dziale I 3,95%, a w dziale II 5,31%. W analogicznym okresie roku poprzedniego 
wskaźniki te wyniosły –0,87% dla całego sektora ubezpieczeń, -4,68% dla zakładów 
ubezpieczeń działu I oraz 6,30% dla zakładów ubezpieczeń działu II. 

II.3. Koszty działalno ści ubezpieczeniowej 

II.3.1. Odszkodowania i świadczenia 

Główną pozycję kosztów zakładów ubezpieczeń stanowią koszty związane z wypłatą 
odszkodowań i świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia. W II kwartale 2009 r. 
zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto 11,39 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz 
z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. Wartość ta wzrosła o 19,39%, czyli 
o 1,85 mld zł w porównaniu z I kwartałem 2009 r. – wówczas ich wysokość wynosiła 
9,54 mld zł.  

W okresie I półrocza 2009 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto sektora 
ubezpieczeń osiągnęły wartość 20,92 mld zł, co oznaczało wzrost o 78,27%, tj. o 9,19 mld zł 
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy ich wartość wyniosła 
11,74 mld zł. Kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto przez zakłady 
ubezpieczeń na Ŝycie wyniosła 14,97 mld zł i wzrosła o 115,51%, tj. o 8,02 mld zł w stosunku 
do I półrocza 2008 r. – wówczas ich wartość wyniosła 6,95 mld zł. W dziale pozostałych 
ubezpieczeń osobowych i majątkowych odszkodowania te wyniosły 5,95 mld zł i były 
wyŜsze o 24,27%, tj. o 1,16 mld zł w stosunku do I półrocza 2008 r., kiedy ich wartość 
wyniosła 4,79 mld zł.  

� W dziale I w II kwartale 2009 r. zostało wypłaconych 8,41 mld zł odszkodowań 
i świadczeń brutto (73,83% łącznych odszkodowań i świadczeń sektora ubezpieczeń), 
czyli o 28,06% (o 1,84 mld zł) więcej niŜ w poprzednim kwartale, w którym wysokość 
odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wyniosła 6,56 mld zł. Spadek 
odszkodowań wypłaconych brutto w porównaniu z I kwartałem 2009 r. wykazało 17 
zakładów ubezpieczeń, a 2 zakłady wykazały wzrost powyŜej 100%. Tendencje 
występujące w sprzedaŜy ubezpieczeń znajdują odzwierciedlenie w wypłacie 
odszkodowań i świadczeń. Na wzrost wartości odszkodowań i świadczeń miały wpływ o 
43,69% (wzrost z 4,85 mld zł do 6,98 mld zł czyli o 2,12 mld zł) wyŜsze wypłaty 
odszkodowań i świadczeń w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na Ŝycie), przede wszystkim 

                                                 
12 Wskaźnik nie uwzględnia wartości przeszacowań ujętych w kapitale z aktualizacji wyceny 
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w wyniku wygaśnięcia terminowych ubezpieczeń inwestycyjnych, tj. tzw. polisolokat 
i ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych.  

� W dziale II odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w II kwartale 2009 r. 
wyniosły 2,98 mld zł i w porównaniu z I kwartałem 2009 r. wzrosły z 2,97 mld zł do 
2,98 mld zł (czyli o 0,23%, tj. o 0,01 mld zł). Odszkodowania i świadczenia wypłacone 
brutto w przypadku 12 zakładów były niŜsze od wyników w I kwartale 2009 r., natomiast 
wzrost odszkodowań o ponad 100% wykazały 4 zakłady ubezpieczeń. Wśród 
wypłaconych w II kwartale 2009 r. odszkodowań i świadczeń były równieŜ 
odszkodowania i świadczenia wypłacone w związku z ubezpieczeniami skutków burz, 
ulewnych deszczów i nawałnic mających miejsce po 22 czerwca 2009 r., i wynosiły 
one według stanu na 25 września 2009 r. 171 000,96 tys. zł (przy wartości rezerw na 
nie wypłacone odszkodowania i świadczenia w wysokości 274 398,91 tys. zł). 

� Szkodowość 

Wskaźnik szkodowości na udziale własnym wskazuje jaką część składki zarobionej zakład 
ubezpieczeń przeznacza na wypłatę odszkodowań i świadczeń powiększonych o zmianę stanu 
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia. Wskaźnik szkodowości na udziale 
własnym działu II, wynoszący na koniec pierwszego kwartału 62,36%, w II kwartale 2009 r. 
wzrósł o 4,32 p.p. i osiągnął poziom 66,68%. Oznacza to, iŜ zakłady ubezpieczeń 
przeznaczyły na wypłatę odszkodowań i świadczeń powiększonych o zmianę stanu rezerw na 
niewypłacone odszkodowania i świadczenia ponad 66% składki zarobionej na udziale 
własnym. NajwyŜszą szkodowością w II kwartale 2009 r. charakteryzowała się grupa 4 - 
ubezpieczenia casco pojazdów szynowych (83,58%) oraz grupa 10 – ubezpieczenia OC 
komunikacyjne (82,85%). 

II.3.2. Koszty działalności ubezpieczeniowej 

Znaczącą pozycję wśród wydatków zakładów ubezpieczeń zajmują koszty działalności 
ubezpieczeniowej, które obejmują koszty akwizycji oraz koszty administracyjne. 

Koszty akwizycji obejmują m.in. wszelkie koszty bezpośrednie związane z pozyskiwaniem 
i zawarciem umowy ubezpieczenia, inkasem składki (np. prowizje agencyjne, koszty badań 
lekarskich, koszty ekspertyz). Obejmują równieŜ prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 
płacone cedentom.  

� W I półroczu 2009 r. koszty akwizycji w zakładach ubezpieczeń ogółem osiągnęły kwotę 
3,82 mld zł i były wyŜsze o 12,02% (tj. 0,41 mld zł) w stosunku do I półrocza 2008 r., 
kiedy ich wartość wynosiła 3,41 mld zł. Koszty te w dziale I wyniosły 1,85 mld zł, a w 
dziale II 1,98 mld zł. 

� Koszty akwizycji w II kwartale 2009 r. wyniosły 1,96 mld zł (wzrost z 1,86 mld zł czyli 
o 5,17%, tj. o 0,10 mld zł w porównaniu z I kwartałem 2009 r.), przy czym 0,95 mld zł 
w dziale I oraz 1,01 mld zł w dziale II. Koszty te łącznie stanowiły 16,65% składki 
przypisanej brutto sektora ubezpieczeń.  

Koszty administracyjne obejmują koszty zarządu i administracji oraz ogólne koszty dotyczące 
działalności ubezpieczeniowej, takie jak: koszty utrzymania biur, koszty usług obcych, 
wynagrodzenia, koszty zuŜycia energii, itp.  

� W I półroczu 2009 r. koszty administracyjne wyniosły łącznie 1,75 mld zł, co oznaczało 
wzrost z 1,69 mld zł, czyli o 3,18%, tj. o 0,05 mld zł w stosunku do I półrocza 2008 r. 
W dziale ubezpieczeń na Ŝycie koszty te osiągnęły 0,79 mld zł, a w dziale ubezpieczeń 
pozostałych majątkowych i osobowych wyniosły 0,96 mld zł. 
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� Koszty administracyjne sektora ubezpieczeń w II kwartale 2009 r. wyniosły 0,89 mld zł 
(wzrost z 0,86 mld zł czylo o 2,81%, tj. o 0,02 mld zł w porównaniu z poprzednim 
kwartałem), w tym 0,40 mld zł w dziale I oraz 0,49 mld zł w dziale II. Koszty te ogółem 
stanowiły 7,52% składki przypisanej brutto sektora ubezpieczeń.  

Łącznie koszty administracyjne i akwizycji wyniosły w II kwartale 2009 r. 2,85 mld zł 
i wzrosły w porównaniu z poprzednim kwartałem o 4,42%, tj. o 0,12 mld zł – wówczas ich 
wartość wynosiła 2,73 mld zł.  

� W całym I półroczu 2009 r. koszty działalności ubezpieczeniowej, po uwzględnieniu 
otrzymanych prowizji reasekuracyjnych, osiągnęły wartość 5,32 mld zł, co stanowiło 
wzrost o 10,12%, tj. o 0,49 mld zł w porównaniu z I półroczem 2008 r., kiedy ich wartość 
wynosiła 4,83 mld zł. 

� W II kwartale 2009 r. koszty działalności ubezpieczeniowej kształtowały się na poziomie 
2,75 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału (ich wartość wynosiła 
wówczas 2,57 mld zł czyli o 7,28%, tj. o 0,18 mld zł. Zakłady ubezpieczeń poniosły na 
swoją działalność koszty w wysokości około 25 zł z kaŜdych 100 zł składki przypisanej 
na udziale własnym, przy czym w ubezpieczeniach na Ŝycie około 21 zł, natomiast 
w ubezpieczeniach pozostałych osobowych i majątkowych 30 zł. 

Wykres 15. Wybrane wskaźniki dla działu I w poszczególnych kwartałach lat 2008-2009 
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Wykres 16. Wybrane wskaźniki dla działu II w poszczególnych kwartałach lat 2008-
2009 
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II.4. Wyniki zakładów ubezpiecze ń 

Wynik finansowy stanowi podstawowy element oceny efektywności i rentowności działania 
zakładu ubezpieczeń. Wynik finansowy, obok wysokości kapitałów oraz skali 
podejmowanego ryzyka, determinuje bezpieczeństwo zakładu ubezpieczeń. Zysk pozwala 
m.in. rozwijać działalność zakładu oraz zwiększać skalę jego działalności. 

II.4.1. Wynik techniczny 

Wynik techniczny liczony jest z podstawowej działalności zakładu ubezpieczeń, a na jego 
wysokość wpływają przychody ze składek, kwalifikowane przychody z działalności 
lokacyjnej, wypłacone odszkodowania i świadczenia, zmiana stanu rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych oraz koszty działalności ubezpieczeniowej i pozostałe koszty techniczne.  

W I półroczu 2009 r. odnotowano zysk techniczny na poziomie 2,70 mld zł. W okresie tym 
w dziale ubezpieczeń na Ŝycie wynik techniczny wyniósł 2,49 mld zł (wzrost o 0,87 mld zł 
czyli o 53,87% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym wynik 
techniczny wynosił 1,62 mld zł), a w dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych 
i majątkowych kształtował się na poziomie 0,21 mld zł (co w konsekwencji oznacza spadek 
z 0,78 mld zł czyli o 0,56 mld zł, tj. 72,59%). Na wynik techniczny działu I wpływ wywarł 
głównie spadek kosztów działalności lokacyjnej w grupie 1. 



 24 

Wykres 17. Wynik techniczny zakładów ubezpieczeń w poszczególnych kwartałach lat 
2008–2009 
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Źródło: Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 

W II kwartale 2009 r. dodatni wynik techniczny został wypracowany we wszystkich grupach 
ubezpieczeń na Ŝycie, z wyjątkiem grupy 4. Największy zysk techniczny, w wysokości 
0,64 mld zł odnotowano w grupie 1. W dziale II na 12 grup ubezpieczeń, w których 
wykazano dodatni wynik techniczny, najbardziej rentowne okazały się ubezpieczenia grupy 1 
(zysk techniczny 0,10 mld zł). Z kolei ubezpieczenia komunikacyjne OC (grupa 10) 
zanotowały stratę techniczną równą 0,37 mld zł. 

II.4.2. Wynik finansowy 

W I półroczu 2009 r. zakłady ubezpieczeń łącznie odnotowały dodatni wynik finansowy netto 
w wysokości 4,54 mld zł (wzrost o 0,18 mld zł czyli o 4,07% w stosunku do I półrocza 
2008 r., kiedy wynik finansowy wynosił 4,37 mld zł), przy czym zakłady ubezpieczeń na 
Ŝycie wykazały zysk finansowy netto na poziomie 2,30 mld zł (wzrost z 1,34 mld zł czyli 
o 0,96 mld zł, tj. 71,10%), a zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych 
wypracowały zysk netto na poziomie 2,25 mld zł (spadek z 3,03 mld zł czyli o 0,78 mld zł, 
tj. 25,78%).  

Wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń w II kwartale 2009 r. wyniósł 3,06 mld zł 
i wzrósł z 1,48 mld zł czyli o 1,59 mld zł, tj. o 107,03% w stosunku do poprzedniego 
kwartału. Wynik finansowy netto działu I wyniósł 1,31 mld zł (wzrost z 0,99 mld zł czyli o 
0,31 mld zł, tj. 31,66%), a w dziale II 1,76 mld zł (wzrost z 0,49 mld zł czyli o 1,27 mld zł, tj. 
260,21%). Zysk finansowy netto osiągnęło 19 zakładów ubezpieczeń na Ŝycie na kwotę 
1,35 mld zł oraz 22 zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych (zysk 
1,86 mld zł). Stratę finansową netto wykazało 11 zakładów ubezpieczeń na Ŝycie w łącznej 
kwocie 0,04 mld zł oraz 12 zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w 
łącznej kwocie 0,11 mld zł. 
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Wykres 18. Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń w poszczególnych kwartałach 
lat 2008–2009 
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Źródło: Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 

II.4.3. Wskaźniki rentowności 

Wskaźniki rentowności obrazują relacje zachodzące pomiędzy wynikami finansowymi 
zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do róŜnych kategorii ekonomicznych, mają 
więc za zadanie ocenę zysku osiągniętego z poniesionych nakładów. Wskaźniki rentowności 
określają wielkość wyniku finansowego brutto lub netto przypadającą na jednostkę 
zaangaŜowanych w zakładzie ubezpieczeń kapitałów własnych, aktywów ogółem czy składki 
przypisanej. W przypadku odnotowanego zysku określają stopę zwrotu ze środków będących 
w dyspozycji zakładu bądź z działalności ubezpieczeniowej. 

� Wskaźnik rentowności sprzedaŜy netto informuje o udziale wyniku finansowego netto 
w wartości składki przypisanej brutto. Wskazuje, ile złotych zysku generuje jedna 
złotówka składki przypisanej brutto. W I półroczu 2009 r. 100 zł składki przypisanej 
brutto przyniosło dla całego sektora około 18,29 zł zysku, przy czym w dziale I 16,50 zł, 
a w dziale II 20,59 zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2008 r.: 15,03 zł (ogółem), 
7,19 zł w dziale I oraz 29,18 zł w dziale II. 

� Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (Return on Equity – ROE) wykazuje wyraŜoną 
procentowo relację wyniku finansowego netto do kapitału własnego, czyli określa stopę 
zysku, jaką przynosi inwestycja w działalność ubezpieczeniową. Wskaźnik rentowności 
ROE w I półroczu 2009 r. kształtował się na poziomie 11,92% dla całego sektora (spadek 
o 1,70 p.p. w stosunku do I półrocza 2008 r.), podczas gdy w dziale I wyniósł 19,87% 
(wzrost z 13,74 % czyli o 6,13 p.p.) oraz 8,46% w dziale II (spadek z 13,57% czyli 
o 5,11 p.p.). 

� Wskaźnik rentowności aktywów (Return on Assets – ROA) wyznacza ogólną zdolność 
aktywów zakładu ubezpieczeń do generowania zysku. Wskaźnik rentowności aktywów 
w I półroczu 2009 r. kształtował się na poziomie 2,74% w dziale I (wzrost z 1,61 % czyli 
o 1,13 p.p. w stosunku do I półrocza 2008 r.) oraz 3,97% w dziale II (spadek z 6,07% 
czyli o 2,10 p.p.). 
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II.5. Aktywa zakładów ubezpiecze ń 

Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń na koniec I półrocza 2009 r. wyniosła 140,36 mld zł 
i wzrosła o 2,37 mld zł (tj.1,72%) od początku roku, kiedy ich wartość wynosiła 
137,99 mld zł, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. – o 7,34 mld zł 
(z 133,02 mld zł tj. o 5,52%). W stosunku do I kwartału 2009 r. wartość aktywów zwiększyła 
się z 138,11 mld zł, czyli o 2,25 mld zł (1,63%). Główną pozycją aktywów zakładów 
ubezpieczeń są lokaty, stanowiące 70,43% sumy bilansowej oraz aktywa netto ubezpieczeń na 
Ŝycie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający, których udział w sumie 
bilansowej wynosi 19,72%. 

� Aktywa zakładów ubezpieczeń na Ŝycie, równe 83,82 mld zł, spadły o 1,27 mld zł 
(1,49%) od początku roku (wynosiły wówczas 85,09 mld zł), natomiast wzrosły 
o 0,61 mld zł (0,74%) w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r., kiedy ich wartość 
wynosiła 83,21 mld zł. W stosunku do I kwartału 2009 r. wartość aktywów zmniejszyła 
się o 0,20 mld zł (z 84,02 mld zł do 83,82 mld zł czyli o 0,24%). Udział lokat w strukturze 
aktywów zakładów ubezpieczeń działu I wyniósł 61,72%, a udział aktywów netto 
ubezpieczeń na Ŝycie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 
wyniósł 33,02%. 

� W zakładach ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych wartość aktywów 
wyniosła 56,54 mld zł, co stanowi wzrost o 3,64  mld zł (6,88%) od początku roku, kiedy 
ich wartość wynosiła 52,90 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. 
wartość aktywów zwiększyła się o 6,74 mld zł (o 13,52%) – wówczas ich wartość 
wynosiła 49,81 mld zł. W stosunku do I kwartału 2009 r. wartość aktywów zwiększyła się 
o 2,45 mld zł, czyli o 4,53% (z 54,09 mld zł do 56,54 mld zł). Udział lokat w sumie 
bilansowej zakładów ubezpieczeń działu II wyniósł 83,34%. 

Tabela 4. Struktura aktywów zakładów ubezpieczeń (w mln zł)  

Wyszczególnienie 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 
Dział I 

Lokaty (poz. B aktywów) 47 887,16 53 619,87 54 462,50 54 422,88 51 732,63 
Aktywa netto ubezpieczeń na Ŝycie, gdy ryzyko 
 lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 

31 448,34 29 806,42 26 345,88 25 302,41 27 682,17 

NaleŜności 900,28 1 053,50 953,08 939,80 1 129,87 
Suma bilansowa 83 209,84 87 708,96 85 090,96 84 022,13 83 821,88 
Zmiana sumy bilansowej  - 5,41% -2,98% -1,26% -0,24% 

Dział II  
Lokaty (poz. B aktywów) 42 271,75 44 580,41 45 179,84 46 174,74 47 121,30 
NaleŜności 3 921,35 4 009,37 3 725,24 4 145,22 5 715,23 
Suma bilansowa 49 806,51 52 381,08 52 903,62 54 090,71 56 541,60 
Zmiana sumy bilansowej  - 5,17% 1,00% 2,24% 4,53% 

Ogółem 
Lokaty (poz. B aktywów) 90 158,91 98 200,29 99 642,34 100 597,62 98 853,93 
Aktywa netto ubezpieczeń na Ŝycie, gdy ryzyko 
 lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 

31 448,34 29 806,42 26 345,88 25 302,41 27 682,17 

NaleŜności 4 821,63 5 062,87 4 678,32 5 085,02 6 845,10 
Suma bilansowa 133 016,35 140 090,03 137 994,58 138 112,85 140 363,47 
Zmiana sumy bilansowej  - 5,32% -1,50% 0,09% 1,63% 

Źródło: Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 
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II.5.1. Lokaty zakładów ubezpieczeń (lokaty z pozycji B aktywów) 

Wartość lokat z pozycji B aktywów zakładów ubezpieczeń na koniec I półrocza 2009 r. 
wyniosła 98,85 mld zł, co w ciągu sześciu miesięcy stanowi spadek o 936,59 mld zł (0,94%) 
– ich wartość na początku roku wynosiła 99,79 mld  zł. W okresie rocznym wartość lokat 
zwiększyła się  z 90,16 mld zł czyli o 8,69 mld zł (9,64%). W stosunku do I kwartału 2009 r. 
(wartość lokat wynosiła 100,60 mld zł) zmniejszyły się one o 1,74 mld zł (1,73%). Główną 
pozycję w strukturze lokat stanowią dłuŜne papiery wartościowe i depozyty bankowe, których 
udział wynosi odpowiednio: 64,96% oraz 17,88%. 

� Na koniec I półrocza 2009 r. lokaty z pozycji B aktywów zakładów ubezpieczeń na Ŝycie, 
równe 51,73 mld zł, spadły o 2,88 mld zł (5,27%) od początku stycznia 2009 r., kiedy ich 
wartość wynosiła 54,61 mld  zł. W okresie rocznym wartość lokat zanotowała wzrost z 
49,81 mld zł czyli o 3,85 mld zł (8,03%), a w porównaniu z I kwartałem 2009 r. spadły 
z 54,42 mld zł czyli o 2,69 mld zł (4,94%). Udział dłuŜnych papierów wartościowych 
i depozytów bankowych w lokatach zakładów ubezpieczeń działu I wyniósł 
odpowiednio: 63,18% oraz 27,34%. 

� W zakładach ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych wartość lokat na koniec 
I półrocza 2009 r. wyniosła 47,12 mld zł, co stanowi wzrost z 45,18 mld zł, czyli 
o 1,94 mld zł (4,29%), w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2009 r. W okresie 
rocznym ich wartość zwiększyła się z 42,27 mld zł czyli o 4,85 mld zł (11,47%), 
a w stosunku do I kwartału 2009 r. zanotowała wzrost z 46,17 mld zł czyli o 0,95 mld zł 
(2,05%). W odróŜnieniu od całego sektora oraz od zakładów ubezpieczeń działu I, 
dominującymi pozycjami w strukturze lokat zakładów ubezpieczeń działu II są dłuŜne 
papiery wartościowe i lokaty w jednostkach podporządkowanych, których udział 
w lokatach wyniósł odpowiednio: 66,91% oraz 16,61%. Depozyty bankowe stanowiły 
jedynie 7,50% ogółu lokat zakładów pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. 

Tabela 5. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń 

Wyszczególnienie 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 
Dział I 

Nieruchomości 0,52% 0,48% 0,71% 0,72% 0,75% 
Lokaty w jednostkach podporządkowanych 2,99% 2,83% 2,61% 2,75% 2,56% 
Akcje i udziały 5,33% 4,85% 4,58% 4,32% 4,65% 
DłuŜne papiery wartościowe 60,17% 56,22% 56,81% 58,40% 63,18% 
PoŜyczki 2,82% 2,97% 1,06% 0,95% 1,28% 
Depozyty bankowe 27,87% 32,42% 34,02% 32,65% 27,34% 
Pozostałe lokaty 0,31% 0,24% 0,21% 0,22% 0,24% 

Dział II  
Nieruchomości 1,55% 1,48% 2,01% 1,96% 2,00% 
Lokaty w jednostkach podporządkowanych 15,06% 16,26% 16,85% 17,12% 16,61% 
Akcje i udziały 8,03% 7,22% 5,98% 5,48% 5,92% 
DłuŜne papiery wartościowe 67,69% 66,13% 66,73% 68,02% 66,91% 
PoŜyczki 1,18% 2,81% 0,95% 0,80% 0,96% 
Depozyty bankowe 6,42% 6,04% 7,37% 6,53% 7,50% 
Pozostałe lokaty 0,07% 0,06% 0,11% 0,10% 0,10% 

Ogółem 
Nieruchomości 1,00% 0,93% 1,30% 1,29% 1,35% 
Lokaty w jednostkach podporządkowanych 8,65% 8,93% 9,06% 9,35% 9,25% 
Akcje i udziały 6,60% 5,92% 5,22% 4,85% 5,25% 
DłuŜne papiery wartościowe 63,69% 60,72% 61,31% 62,81% 64,96% 
PoŜyczki 2,05% 2,90% 1,01% 0,88% 1,13% 
Depozyty bankowe 17,81% 20,44% 21,94% 20,66% 17,88% 
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Wyszczególnienie 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 

Pozostałe lokaty 0,20% 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 

Źródło: Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 

II.6. Pasywa zakładów ubezpiecze ń 

Główną pozycję pasywów zakładów ubezpieczeń stanowią rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe brutto przeznaczone na pokrycie bieŜących i przyszłych zobowiązań 
wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz kapitały własne. Udział rezerw 
na udziale własnym w sumie bilansowej na koniec I półrocza 2009 r. wyniósł 65,22%, 
natomiast kapitały własne stanowiły 27,15% wartości sumy bilansowej. 

Udział rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym i kapitałów własnych 
w sumie bilansowej zakładów ubezpieczeń działu I na koniec I półrocza 2009 r. wyniósł 
odpowiednio 79,28% oraz 13,81%. W przypadku zakładów ubezpieczeń działu II udział 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym jest niŜszy i wynosi 44,37%. 
Z kolei udział kapitałów własnych w sumie bilansowej działu II kształtuje się na poziomie 
46,94%. 

Tabela 6. Struktura pasywów zakładów ubezpieczeń (w mln zł)  

Wyszczególnienie 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 
Dział I 

Kapitały własne 9 785,23 10 839,53 11 460,14 12 405,40 11 573,66 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto 69 750,95 73 223,44 71 004,33 69 081,00 67 703,40 
Udział reasekuratorów w rezerwach  669,64 676,03 1 467,78 1 580,83 1 252,74 
Zobowiązania i fundusze specjalne 2 516,02 2 457,34 1 449,34 1 425,87 3 245,33 

Dział II  
Kapitały własne 22 290,31 23 723,52 24 249,86 24 811,67 26 541,95 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto 25 937,57 26 499,51 26 989,81 27 787,49 28 397,79 
Udział reasekuratorów w rezerwach  3 034,75 3 018,94 3 017,38 3 207,27 3 309,87 
Zobowiązania i fundusze specjalne 2 503,45 3 103,22 2 613,87 2 860,73 3 036,04 

Ogółem 
Kapitały własne 32 075,55 34 563,05 35 710,00 37 217,07 38 115,61 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto 95 688,51 99 722,95 97 994,14 96 868,49 96 101,19 
Udział reasekuratorów w rezerwach  3 704,39 3 694,97 4 485,17 4 788,10 4 562,62 
Zobowiązania i fundusze specjalne 5 019,47 5 560,56 4 063,22 4 286,61 6 281,37 

Źródło: Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 

II.6.1. Kapitały zakładów ubezpieczeń 

Wartość kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń na koniec I półrocza 2009 r. 
wyniosła 38,12 mld zł i wzrosła od początku roku (kiedy ich wartość wynosiła 35,71 mld zł) 
o 2,41 mld  zł (6,74%). W okresie rocznym ich wartość zanotowała wzrost z 32,08 mld zł do 
38,12 mld  zł, czyli o 6,04 mld zł (18,83%). W stosunku do pierwszego kwartału 2009 r. 
wartość kapitałów własnych wynosząca wówczas 37,22 mld zł, zwiększyła się o 0,90 mld zł 
(2,41%).  

� Kapitały własne zakładów ubezpieczeń na Ŝycie, wynoszące na początek roku 
11,46 mld zł, w ciągu sześciu miesięcy zwiększyły się o 0,11 mld zł, tj. o 0,99%. 
W stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza 2008 r., kiedy wartość kapitałów 
własnych wynosiła 9,79 mld zł, zanotowały one wzrost o 1,79 mld zł, tj. o 18,28%. 
W porównaniu z I kwartałem 2009 r. (wówczas wartość kapitałów własnych wynosiła 
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12,41 mld zł) spadły one o 0,83 mld zł, tj. o 6,70% i wynosiły 11,57 mld zł według stanu 
na dzień 30 czerwca 2009 r. 

� Wartość kapitałów własnych zakładów pozostałych ubezpieczeń osobowych 
i majątkowych na koniec I półrocza 2009 r. wyniosła 26,54 mld zł. Kapitały te, 
wynoszące na początek roku 24,25 mld zł, w ciągu 6 miesięcy wzrosły o 2,29 mld zł, 
tj. o 9,45%. W stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza 2008 r., kiedy wartość 
kapitałów własnych wynosiła 22,29 mld zł, zwiększyły się one o 4,25 mld zł, tj. 19,07%. 
W porównaniu z I kwartałem 2009 r. (wówczas wartość kapitałów własnych wynosiła 
12,41 mld zł) zanotowały one wzrost o 1,73 mld zł (6,97%). 

 

� Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kapitale podstawowym zakładów 
ubezpieczeń na koniec I półrocza 2009 r. wyniosła 4,17 mld zł (1,79 mld zł w przypadku 
zakładów ubezpieczeń działu I oraz 2,39 mld zł w przypadku zakładów ubezpieczeń 
działu II), co stanowiło 78,10% łącznych kapitałów podstawowych sektora ubezpieczeń 
(odpowiednio: 71,20% w dziale I oraz 84,21% w dziale II). Ze względu na pochodzenie 
kapitału zagranicznego, dominuje kapitał austriacki wynoszący 32,53% (inwestycje o łącznej 
wartości 1,36 mld zł). Wysoki jest równieŜ udział kapitału niemieckiego (łącznie 0,91 mld zł, 
co stanowi 21,75% wartości inwestycji zagranicznych) i kapitału holenderskiego, 
stanowiący 18,79% (przy inwestycjach równych 0,78 mld zł). 

Na koniec I półrocza 2009 r. działalność ubezpieczeniową prowadziło 45 zakładów 
ubezpieczeń z przewaŜającym udziałem kapitału zagranicznego (ponad 50% udziału 
w kapitale podstawowym) oraz 19 zakładów ubezpieczeń z przewaŜającym udziałem kapitału 
krajowego. 

II.6.2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 

Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto zakładów ubezpieczeń na koniec 
I półrocza 2009 r. wyniosła 96,10 mld zł, w tym 4,56 mld zł (4,75%) stanowił udział 
reasekuratorów.  

W porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. stanowi to wzrost odpowiednio o 0,41 mld zł 
(0,43% - tj. z wartości 95,69 mld zł) oraz o 0,86 mld zł (23,12% - tj. z wartości 3,70 mld zł).  

Od początku 2009 r. nastąpił spadek wartości rezerw brutto z 97,99 mld zł czyli o 1,89 mld zł 
(1,93%), natomiast w stosunku do I kwartału 2009 r. zmniejszyły się o 0,77 mld zł (0,79%), 
tj. z wartości 96,87 mld zł. Spadek wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynika 
głównie z wypłaty odszkodowań i świadczeń z produktów inwestycyjnych w dziale I, a tym 
samym rozwiązywania rezerw w grupie 1 ubezpieczeń (zmiana stanu rezerwy 
w ubezpieczeniach na Ŝycie na udziale własnym wyniosła −4,59 mld zł). 

� Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto zakładów ubezpieczeń na Ŝycie na 
koniec I półrocza 2009 r. wyniosła 67,70 mld zł, w tym 1,25 mld zł (1,85%) stanowił 
udział reasekuratorów. 

W strukturze rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dominującą pozycję zajmują rezerwy 
ubezpieczeń na Ŝycie oraz rezerwy ubezpieczeń na Ŝycie, gdy ryzyko lokaty 
(inwestycyjne) ponosi ubezpieczający, wynoszące na koniec I półrocza 2009 r. 
odpowiednio: 36,79 mld zł (54,33%) i 27,65 mld zł (40,84%). W porównaniu 
z analogicznym okresem 2008 r. stanowi to zmianę w strukturze rezerw techniczno-
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ubezpieczeniowych odpowiednio o 3,37 p.p. (wzrost z 50,96%) oraz o −4,21 p.p. (spadek 
z 45,05%). W stosunku do I półrocza 2008 r. zmiana wysokości tych rezerw wyniosła 
odpowiednio 1,24 mld zł (wzrost o 3,48%, tj. z wartości 35,55 mld zł) i −3,77 mld zł 
(spadek o 12,01% tj. z wartości 31,42 mld zł). W stosunku do początku roku 2009 
rezerwy ubezpieczeń na Ŝycie spadły o 4,75 mld zł, tj. o 11,44% (z wartości 41,54 mld zł), 
a rezerwy ubezpieczeń na Ŝycie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 
wzrosły o 1,34 mld zł, tj. o 5,10% (z wartości 26,30 mld zł). W porównaniu z I kwartałem 
2009 r. rezerwy te zmieniły wysokość odpowiednio o: –3,82 mld zł, -9,40% (tj. z wartości 
40,60 mld zł) i 2,38 mld zł, tj. 9,42% (z wartości 25,27 mld zł). 

W przypadku pozostałych rodzajów rezerw, ich udział w rezerwach techniczno-
ubezpieczeniowych uległ jedynie niewielkim zmianom w porównaniu z analogicznym 
okresem 2008 r. 

Tabela 7. Struktura rezerw techniczno–ubezpieczeniowych brutto zakładów 
ubezpieczeń działu I 

Wyszczególnienie 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 1,29% 1,42% 1,67% 1,76% 1,86% 

Udział reasekuratorów 1,01% 0,87% 0,77% 0,81% 0,77% 
Rezerwa ubezpieczeń na Ŝycie 50,97% 55,25% 58,50% 58,77% 54,33% 

Udział reasekuratorów 1,17% 1,03% 2,25% 2,66% 1,98% 
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia  1,45% 1,53% 1,65% 1,78% 1,88% 

Udział reasekuratorów 2,10% 2,49% 2,26% 2,32% 2,24% 
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 

Udział reasekuratorów 0,89% 0,89% 1,50% 2,10% 1,48% 
Rezerwy na zwrot składek dla członków - - - - - 

Udział reasekuratorów - - - - - 
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone 
w statucie  

1,19% 1,09% 1,08% 1,05% 1,02% 

Udział reasekuratorów - - - - - 
Rezerwa ubezpieczeń na Ŝycie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) 
ponosi ubezpieczający  

45,05% 40,66% 37,05% 36,58% 40,84% 

Udział reasekuratorów 0,71% 0,74% 1,90% 1,83% 1,76% 

Źródło: Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 

Tabela 8. Struktura rezerw techniczno–ubezpieczeniowych brutto zakładów 
ubezpieczeń działu I w podziale na grupy ubezpieczeń 

Wyszczególnienie 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 

Grupa 1 50,08% 54,44% 57,94% 58,25% 53,81% 
Grupa 2 1,49% 1,43% 1,44% 1,46% 1,47% 
Grupa 3 45,67% 41,37% 37,62% 37,12% 41,40% 
Grupa 4 1,09% 1,04% 1,07% 1,11% 1,14% 
Grupa 5 1,66% 1,71% 1,92% 2,05% 2,17% 
Reasekuracja czynna 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Źródło: Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 

� W zakładach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych brutto na koniec I półrocza 2009 r. wyniosła 28,40 mld zł, 
w tym 3,31 mld zł (11,66%) stanowił udział reasekuratorów. 

W strukturze rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto dominującą pozycję zajmują 
rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia oraz rezerwa składek łącznie 
z rezerwą na pokrycie ryzyka niewygasłego, wynoszące na koniec I półrocza 2009 r. 
odpowiednio: 15,68 mld zł (co stanowi 55,20% rezerw techniczno ubezpieczeniowych) 
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i 11,77 mld zł (co stanowi 41,45% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych). 
W porównaniu ze stanem na koniec I półrocza 2008 r. stanowi to zmianę w strukturze 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednio o: −0,36 p.p. (spadek z 55,56%) oraz 
o 0,49 p.p. (wzrost z 40,96%). W liczbach bezwzględnych zmiany wysokości tych rezerw 
w stosunku do I półrocza 2008 r. wyniosły 1,27 mld zł (wzrost o 8,78%, tj. z wartości 
14,41 mld zł) i 1,15 mld zł (wzrost o 10,80%, tj. z wartości 10,62 mld zł). W stosunku do 
początku roku wzrosły one odpowiednio: o 0,45 mld zł, tj. o 2,96% (z wartości 
15,23 mld zł) oraz o 0,96 mld zł, tj. o 8,90% (z wartości 10,80 mld zł). Natomiast 
w porównaniu z I kwartałem 2009 r. wzrosły o 0,38 mld zł, tj. o 2,45% (z wartości 
15,30  mld zł) i o 0,23 mld zł, tj. o 1,99% (z wartości 11,54 mld zł). 

Tabela 9. Struktura rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto zakładów ubezpieczeń 
działu II 

Wyszczególnienie 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 40,96% 40,77% 40,03% 41,53% 41,45% 

Udział reasekuratorów 8,06% 7,59% 7,45% 8,57% 8,77% 
Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 55,56% 55,83% 56,41% 55,06% 55,20% 

Udział reasekuratorów 15,07% 14,82% 14,46% 14,45% 14,49% 
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 0,14% 0,15% 0,18% 0,14% 0,15% 

Udział reasekuratorów 20,79% 16,16% 21,48% 20,42% 15,33% 
Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 3,27% 3,20% 3,33% 3,24% 3,16% 
Rezerwy na zwrot składek dla członków 0,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,04% 

Udział reasekuratorów - - - - - 
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone 
w statucie 

0,02% - - - - 

Udział reasekuratorów - - - - - 
Źródło: Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 

Tabela 10. Struktura rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto zakładów 
ubezpieczeń działu II w podziale na grupy ubezpieczeń 

Wyszczególnienie 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 

Grupa 1 3,14% 3,72% 3,69% 3,67% 3,49% 
Grupa 2 0,59% 0,64% 0,70% 0,77% 0,75% 
Grupa 3 14,14% 13,92% 13,42% 12,48% 12,09% 
Grupa 4 0,04% 0,04% 0,03% 0,04% 0,04% 
Grupa 5 0,06% 0,06% 0,06% 0,11% 0,12% 
Grupa 6 0,79% 0,75% 0,85% 0,99% 0,89% 
Grupa 7 0,31% 0,28% 0,25% 0,27% 0,24% 
Grupa 8 5,98% 5,85% 5,06% 5,96% 6,42% 
Grupa 9 4,88% 4,69% 4,77% 4,69% 5,18% 
Grupa 10 52,50% 52,36% 53,02% 52,54% 52,06% 
Grupa 11 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 
Grupa 12 0,18% 0,20% 0,18% 0,27% 0,23% 
Grupa 13 8,54% 8,31% 8,35% 8,36% 8,21% 
Grupa 14 3,31% 3,34% 3,14% 3,26% 3,19% 
Grupa 15 1,12% 1,19% 1,23% 1,28% 1,28% 
Grupa 16 1,60% 1,75% 2,19% 2,05% 2,64% 
Grupa 17 0,15% 0,17% 0,19% 0,19% 0,20% 
Grupa 18 0,44% 0,45% 0,45% 0,48% 0,53% 
Reasekuracja czynna 2,14% 2,18% 2,34% 2,49% 2,33% 

Źródło: Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 
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II.7. Wypłacalno ść zakładów ubezpiecze ń 

Analizie poddane zostało kształtowanie się wskaźników wypłacalności zakładów ubezpieczeń 
określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń 
zobowiązany jest do posiadania środków własnych w wysokości nie niŜszej niŜ margines 
wypłacalności i nie niŜszej niŜ kapitał gwarancyjny.  

� Margines wypłacalności określa globalne dodatkowe ryzyko, na jakie naraŜony 
jest zakład ubezpieczeń ponad ponoszone ryzyko ubezpieczeniowe i ryzyko wynikające 
z normalnej działalności gospodarczej.  

� Kapitał gwarancyjny równy jest natomiast jednej trzeciej marginesu wypłacalności, 
jednak nie mniej niŜ minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego13. 

� Środki własne z kolei stanowią bufor bezpieczeństwa dla działania zakładu ubezpieczeń. 
Odpowiadają one wysokości aktywów zakładu ubezpieczeń z wyłączeniem aktywów 
przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansujących inwestycje w ramach 
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej i konglomeratu. 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń jest 
obowiązany posiadać aktywa spełniające warunki określone w ustawie w wysokości 
nie niŜszej niŜ wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto. 
W szczególności ustawa wskazuje, iŜ aktywa te powinny być w odpowiedni sposób 
zróŜnicowane i rozproszone (zdywersyfikowane). 

II.7.1. Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi 

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi ukształtował się na koniec 
I półrocza 2009 r. na poziomie 492,53%, co oznacza wzrost o 13,74 p.p. (z 478,26%) 
w porównaniu z I kwartałem 2009 r., natomiast w porównaniu z I półroczem 2008 r. nastąpił 
wzrost o 65,21 p.p. (z 427,32%). 

� W przypadku zakładów ubezpieczeń na Ŝycie wartość ww. wskaźnika na koniec 
I półrocza 2009 r. spadła o 12,12 p.p. (z 312,38%) w porównaniu z I kwartałem 2009 r. 
(rok/rok wzrosła o 57,58 p.p., tj. z wartości 242,68%) i ukształtowała się 
na poziomie 300,26%. 

                                                 
13 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości 
marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup 
ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060). 
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Wykres 19. Kształtowanie się wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności (MW) 
środkami własnymi (ŚW) dla działu I  

ŚW do MW - zakłady ubezpiecze ń dzia łu I
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� W zakładach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wskaźnik pokrycia 
marginesu wypłacalności środkami własnymi na koniec I półrocza 2009 r. ukształtował 
się na poziomie 704,86%, co oznacza wzrost o 34,70 p.p. w porównaniu z I kwartałem 
2009 r. (rok/rok wzrost o 59,38 p.p.). 

Wykres 20. Kształtowanie się wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności (MW) 
środkami własnymi (ŚW) dla działu II  

ŚW do MW - zakłady ubezpiecze ń dzia łu II
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II.7.2. Pokrycie kapitału gwarancyjnego środkami własnymi 

Wartość wskaźnika pokrycia kapitału gwarancyjnego środkami własnymi na koniec 
I półrocza 2009 r. wzrosła w porównaniu z I kwartałem 2009 r. o 39,18 p.p. (z 1275,55%) 
(rok/rok wzrost o 171,38 p.p., tj. z wartości 1143,36%) i wyniosła 1314,74%. 

� W zakładach ubezpieczeń na Ŝycie wartość ww. wskaźnika na koniec I półrocza 2009 r. 
spadła w porównaniu z I kwartałem 2009 r. o 34,19 p.p., tj. z wartości 778,83% (rok/rok 
wzrost o 155,13 p.p., tj. z wartości 657,88%) i ukształtowała się na poziomie 813,02%. 
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Wykres 21. Kształtowanie się wskaźnika pokrycia kapitałów gwarancyjnych (KG) 
środkami własnymi (ŚW) dla działu I  

ŚW do KG - zakłady ubezpiecze ń dzia łu I
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� W zakładach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wskaźnik pokrycia 
kapitału gwarancyjnego środkami własnymi ukształtował się na koniec I półrocza 2009 r. 
na poziomie 1852,64%, co oznacza wzrost w porównaniu z I kwartałem 2009 r. 
o 102,42 p.p., tj. z wartości 1750,22% (rok/rok wzrost o 151,17 p.p., tj. z wartości 
1701,47%). 

Wykres 22. Kształtowanie się wskaźnika pokrycia kapitałów gwarancyjnych (KG) 
środkami własnymi (ŚW) dla działu II  

ŚW do KG - zakłady ubezpiecze ń dzia łu II
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II.7.3. Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 
spełniającymi warunki określone w ustawie  

Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dopuszczonymi aktywami 
ukształtował się na koniec I półrocza 2009 r. na poziomie 124,32%, co stanowi wzrost 
o 1,46 p.p. (z wartości 122,86%) w porównaniu z I kwartałem 2009 r. (rok/rok wzrost 
o 3,46 p.p., tj. z wartości 120,86%). 

� W zakładach ubezpieczeń na Ŝycie wartość ww. wskaźnika na koniec I półrocza 2009 r. 
wzrosła o 1,83 p.p. (tj. z wartości 110,38%) w porównaniu z I kwartałem 2009 r. (rok/rok 
wzrost o 4,80 p.p., tj. z wartości 107,41% ) i ukształtowała się na poziomie 112,21%. 
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Wykres 23. Kształtowanie się wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
(RTU) aktywami dla działu I  

Aktywa do RTU - zakłady ubezpiecze ń dzia łu I
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� W zakładach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wartość tego wskaźnika 
spadła w porównaniu z I kwartałem 2009 r. o 0,71 p.p., tj. z wartości 154,12% (rok/rok 
spadek o 3,89 p.p., tj. z wartości 157,30%) do poziomu 153,41%. 

Wykres 24. Kształtowanie się wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
(RTU) aktywami dla działu II  

Aktywa do RTU - zakłady ubezpiecze ń działu II
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Tabela 11. Środki własne, margines wypłacalności i kapitał gwarancyjny (w mln zł) 

Wyszczególnienie 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 
Dział I 

Środki własne 8 452,42 9 851,46 10 605,00 11 558,51 10 845,68 
Margines wypłacalności 3 482,96 3 652,67 3 711,05 3 700,16 3 612,09 
     Środki własne na pokrycie marginesu 
    wypłacalności do marginesu wypłacalności 

242,68% 269,71% 285,77% 312,38% 300,26% 

Środki własne na pokrycie kapitału 
gwarancyjnego 

8 452,42 9 851,34 10 604,99 11 558,51 10 845,68 

Kapitał gwarancyjny 1 284,79 1 334,95 1 343,96 1 364,32 1 334,01 
      Środki własne na pokrycie kapitału 
gwarancyjnego do kapitału gwarancyjnego 

657,88% 737,96% 789,08% 847,20% 813,02% 

Aktywa stanowiące pokrycie rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych brutto 

74 921,47 79 438,05 77 107,68 76 258,23 75 973,14 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto 69 750,95 73 223,44 71 004,33 69 081,00 67 703,40 
Pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych aktywami 
spełniającymi warunki ustawowe 

107,41% 108,49% 108,60% 110,39% 112,21% 

Dział II  
Środki własne 19 028,72 20 212,35 20 212,77 21 563,17 23 055,82 
Margines wypłacalności 2 948,02 3 048,71 3 144,93 3 217,63 3 270,99 
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Wyszczególnienie 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 

     Środki własne na pokrycie marginesu 
    wypłacalności do marginesu wypłacalności 

645,47% 662,98% 642,71% 670,16% 704,86% 

Środki własne na pokrycie kapitału 
gwarancyjnego 

19 014,90 20 202,54 20 203,04 21 548,92 23 052,23 

Kapitał gwarancyjny 1 117,55 1 156,32 1 179,88 1 231,21 1 244,29 
      Środki własne na pokrycie kapitału 
gwarancyjnego do kapitału gwarancyjnego 

1701,48% 1747,14% 1712,29% 1750,23% 1852,64% 

Aktywa stanowiące pokrycie rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych brutto 

40 496,08 41 597,59 41 452,91 42 491,15 43 227,48 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto 25 744,04 26 226,50 26 781,40 27 570,65 28 177,45 
Pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych aktywami 
spełniającymi warunki ustawowe 

157,30% 158,61% 154,78% 154,12% 153,41% 

Ogółem 
Środki własne 27 481,14 30 063,81 30 817,77 33 121,68 33 901,50 
Margines wypłacalności 6 430,98 6 701,38 6 855,98 6 917,79 6 883,08 
     Środki własne na pokrycie marginesu 
    wypłacalności do marginesu wypłacalności 

427,32% 448,62% 449,50% 478,79% 492,53% 

Środki własne na pokrycie kapitału 
gwarancyjnego 

27 467,32 30 053,89 30 808,04 33 107,43 33 897,91 

Kapitał gwarancyjny 2 402,34 2 491,27 2 523,85 2 595,53 2 578,30 
      Środki własne na pokrycie kapitału 
gwarancyjnego do kapitału gwarancyjnego 

1143,36% 1206,37% 1220,68% 1275,56% 1314,74% 

Aktywa stanowiące pokrycie rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych brutto 

115 417,55 121 035,64 118 560,59 118 749,38 119 200,63 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto 95 494,99 99 449,94 97 785,73 96 651,65 95 880,85 
Pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych aktywami 
spełniającymi warunki ustawowe 

120,86% 121,71% 121,25% 122,86% 124,32% 

Źródło: Plany finansowe oraz sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 

II.8. Realizacja planów finansowych w I półroczu 
2009 r. 

Mając na uwadze istotną rolę planowania rozwoju działalności zakładów ubezpieczeń 
dla zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania, jak i ochrony interesów osób 
ubezpieczonych, organ nadzoru cyklicznie zwraca się na początku kaŜdego roku do zakładów 
ubezpieczeń z prośbą o przekazywanie planów finansowych zawierających prognozy 
wybranych wielkości finansowych i statystycznych na koniec kolejnych kwartałów roku. 

Porównując dane zawarte w zatwierdzonych przez odpowiednie organa zakładu planach 
finansowych zakładów ubezpieczeń na I półrocze 2009 r., z wynikami sektora ubezpieczeń za 
ten okres naleŜy wskazać, Ŝe zakłady ubezpieczeń z reguły bardzo dobrze planowały swoje 
pozycje bilansowe oraz pozycje słuŜące do ustalenia wskaźników wypłacalności, gorzej zaś 
pozycje technicznego i ogólnego rachunku wyników. Realizacja planów finansowych 
w zakresie sumy bilansowej wyniosła 98,87%, natomiast w zakresie składki przypisanej 
brutto była na poziomie 92,67%, przy czym w ubezpieczeniach działu II realizacja wyniosła 
100,3%. 
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Tabela 12. Realizacja planów finansowych zakładów ubezpieczeń w zakresie wybranych 
pozycji finansowych (dane w mln zł) 

Dział I Dział II Ogółem 
Wyszczególnienie 

Wynik  Plan  
Realizacja 

(w %) Wynik  Plan  
Realizacja 

(w %) Wynik  Plan  
Realizacja

(w %) 

Wybrane pozycje bilansowe 
Suma bilansowa 83 822 85 413 98,14 56 542 56 558 99,97 140 363141 972 98,87
Lokaty (pozycja B bilansu) 51 733 52 812 97,96 47 121 48 813 96,53 98 854101 625 97,27
Kapitał własny 11 574 11 217 103,18 26 542 26 390 100,57 38 116 37 608 101,35
Rezerwy techniczno – 
ubezpieczeniowe brutto 

67 703 70 189 96,46 28 398 28 041 101,27 96 101 98 230 97,83

Wypłacalność zakładów ubezpieczeń 
Margines wypłacalności (MW) 3 612 3 600 100,33 3 271 3 203 102,14 6 883 6 803 101,18
Kapitał gwarancyjny (KG) 1 334 1 335 99,96 1 244 1 225 101,56 2 578 2 560 100,72
Środki własne (ŚW) 10 846 10 608 102,24 23 056 23 579 97,78 33 902 34 187 99,17
ŚW do MW (w %) 300,26 294,65  704,86 736,25   492,53 502,54  
ŚW do KG (w %) 813,02 794,85  1852,931924,43   1314,881335,51  

Wybrane pozycje rachunków wyników 
Składki przypisane brutto 13 939 15 953 87,37 10 906 10 874 100,30 24 845 26 827 92,61
Odszkodowania i świadczenia 
wypłacone brutto 

14 971 15 162 98,74 5 953 5 467 108,89 20 924 20 629 101,43

Koszty akwizycji 1 847 1 648 112,08 1 977 2 014 98,14 3 823 3 662 104,41
Koszty administracyjne 786 876 89,72 961 1 129 85,15 1 747 2 005 87,14
Wynik na działalności 
lokacyjnej 

3 165 2 368 133,67 2 448 2 586 94,68 5 613 4 954 113,30

Wynik techniczny 2 488 1 951 127,55 213 507 42,00 2 701 2 457 109,91
Zysk (strata) netto 2 300 1 826 125,95 2 245 2 553 87,96 4 545 4 378 103,80
Źródło: Plany finansowe oraz sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń 
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III. INFORMACJA O PODMIOTACH NIESPEŁNIAJ ĄCYCH 
WYMOGÓW USTAWOWYCH W ZAKRESIE 
WYPŁACALNO ŚCI I POKRYCIA REZERW 
TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH 

� Na koniec I półrocza 2009 r. 2 zakłady ubezpieczeń wykazały niedobór środków 
własnych na pokrycie marginesu wypłacalności/kapitału gwarancyjnego. 

� Według stanu na 31 lipca 2009 r. 2 zakłady ubezpieczeń wykazały niedobór środków 
własnych na pokrycie marginesu wypłacalności/kapitału gwarancyjnego. 

� Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. 1 zakład ubezpieczeń wykazał niedobór środków 
własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego. 

� Według stanu na 30 czerwca 2009 r. 1 zakład ubezpieczeń wykazał niedobór aktywów na 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (niedobór wynosił 0,74% wartości rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych), jednakŜe stan ten miał charakter przejściowy, bowiem 
zarówno na 31 lipca 2009 r. jak i 31 sierpnia 2009 r. zakład ten wykazał nadwyŜkę 
aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 

Ocena sytuacji finansowej ww. zakładów ubezpieczeń pozwala na uznanie, w świetle 
podjętych działań naprawczych, Ŝe wykazane naruszenia prawa w zakresie wysokości 
środków własnych nie powodują realnego zagroŜenia interesów ubezpieczonych. 
W powyŜszej sytuacji, nie moŜna uznać, iŜ w przypadku, gdy środki własne są niŜsze 
od marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego, występuje jednocześnie brak 
moŜliwości bieŜącego regulowania zobowiązań przez zakłady ubezpieczeń. Posiadają one 
bowiem aktywa przewyŜszające rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, tj. dysponują środkami 
na pokrycie bieŜących i przyszłych zobowiązań jakie mogą wyniknąć z zawartych umów 
ubezpieczenia, a wykazany niedobór aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, kształtujący się na znikomym poziomie, miał charakter przejściowy. 
Ponadto zakłady ubezpieczeń realizują zobowiązania wynikające z umów ubezpieczenia. 
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IV. DZIAŁANIA PODJ ĘTE PRZEZ KNF W OBSZARZE 
SEKTORA UBEZPIECZEŃ 

IV.1. Działania regulacyjne 

Poprzez swoich przedstawicieli Urząd brał udział w pracach następujących gremiów: 

� grupy roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych, działającej w 
ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego powołanej przy Ministerstwie Finansów na 
mocy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2006 r., jako organu 
opiniodawczego i doradczego w sprawach rynku finansowego. Efektem tych prac było 
opracowanie między innymi projektu ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 
124, poz. 1152, z późn. zm.), przesłanego następnie do uzgodnień międzyresortowych. 
Najistotniejsze propozycje zgłoszone lub popierane przez Urząd dotyczyły następujących 
kwestii: 

• wyłączenia automatyzmu zawierania kolejnej umowy ubezpieczenia obowiązkowego 
w przypadku przeniesienia własności pojazdu na inną osobę, 

• zawierania ubezpieczeń w formie direct i wprowadzenia ułatwień dla tego kanału 
dystrybucji (potwierdzenie przez zakład ubezpieczeń zawarcia umowy ubezpieczenia 
OC dokumentem generowanym z wykorzystaniem Internetu z kopią podpisu 
automatycznie generowaną oraz poparcie propozycji dotyczącej składania oświadczeń 
i zawiadomień w formie elektronicznej), 

� „zespołu do spraw załoŜeń zmian systemowych w zakresie realizacji zadań instytucji 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje niepubliczne” powołanego 
przy Ministrze Zdrowia. Celem zespołu jest udział w pracach mających na celu 
przygotowanie załoŜeń reformy ubezpieczeń zdrowotnych, a w szczególności 
opracowanie – w formie projektu ustawy – zasad funkcjonowania dobrowolnych 
ubezpieczeń zdrowotnych, 

� dotyczących ubezpieczeń grupowych, pośrednio związanych z tematyką bancassurance. 
Efektem była rekomendacja zmierzająca do wzmocnienia pozycji ubezpieczonego w 
umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek, a takŜe doprecyzowanie obowiązków 
informacyjnych w zakresie nowoczesnych ubezpieczeń na Ŝycie o kapitałowym 
charakterze, w tym ubezpieczeń strukturyzowanych. 

IV.2. Działania licencyjne i nadzorcze 

IV.2.1. Działania licencyjne i autoryzacyjne  

Czynności nadzorcze w tym zakresie mają w przypadku nadzoru nad rynkiem 
ubezpieczeniowym istotne znaczenie, gdyŜ działalność zakładów ubezpieczeń poddana jest 
daleko idącej reglamentacji prawnej. Pozytywne rozstrzygnięcia licencyjne i autoryzacyjne 
wymagane są przede wszystkim przy podejmowaniu przez zakład ubezpieczeń działalności 
ubezpieczeniowej, przy przekształceniach podmiotowych na rynku (zmiany właścicielskie, 
połączenia zakładów ubezpieczeń) oraz w przypadku zamiaru zakończenia aktywności 
rynkowej. Ponadto szereg procesów licencyjnych i autoryzacyjnych przebiega w toku 
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wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń. Dotyczy to przede wszystkim badania 
kwalifikacji osób kandydujących na stanowiska organów zakładu ubezpieczeń (zarządu i rady 
nadzorczej), ale takŜe zatwierdzania zmian w statutach ubezpieczycieli.  

Standardowe działania licencyjne i autoryzacyjne podejmowane są w obszarze: 

� licencjonowania podejmowania działalności, 

� licencjonowania nabycia znacznych pakietów akcji/udziałów, 

� cofania licencji, 

� autoryzacji członków zarządów,  

� monitorowania składu organów zarządu i rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń oraz 
zmian na stanowiskach dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń,  

� autoryzacji statutów (zmian statutów), 

� notyfikacji zamiaru prowadzenia działalności w państwach członkowskich UE przez 
krajowe zakłady ubezpieczeń, 

� monitorowania notyfikacji zamiaru prowadzenia działalności przez zagraniczne zakłady 
ubezpieczeń z państw członkowskich UE. 

� Licencjonowanie podejmowania działalności 

W kwestiach związanych z wydawaniem licencji na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej istotnym jest, Ŝe w związku z nowelizacją ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej dokonaną ustawą z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 42, poz. 341), do 
wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności reasekuracyjnej dla krajowego zakładu 
reasekuracji, podstawę prawną stanowią przepisy Rozdziału 4 - Dział III ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej oraz dla wykonywania działalności reasekuracyjnej 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez zagraniczne zakłady reasekuracji mające 
siedzibę w państwach niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej przepisy 
Rozdziału V- Dział III. 

� Licencjonowanie nabycia znacznych pakietów akcji/udziałów 

W kwestiach związanych z licencjonowaniem nabycia znacznych pakietów akcji/udziałów 
naleŜy podkreślić, iŜ obecnie trwają prace nad implementacją przez Rzeczpospolitą Polską 
przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 r. zmieniającą 
dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE 
i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach 
oceny ostroŜnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora 
finansowego, w tym zakładów ubezpieczeń. 

IV.2.2. Działania nadzorcze 

� Kontrole działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń 

Kontrole działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń są jednym z narzędzi 
wykorzystywanych w ramach sprawowania nadzoru bieŜącego nad zakładami ubezpieczeń 
(organ nadzoru moŜe uzyskiwać od zakładów ubezpieczeń róŜnego rodzaju informacje bez 
konieczności przeprowadzania kontroli w ich siedzibach). Ze względu na zakres kontrole 
moŜna podzielić na kontrole kompleksowe, obejmujące całokształt działalności zakładu 
ubezpieczeń oraz na kontrole wycinkowe, obejmujące wybrane zagadnienia. 
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Kontrole zakładów ubezpieczeń mają na celu w szczególności: 

� zbadanie zgodności działalności zakładu ubezpieczeń z przepisami prawa, statutu lub 
planem działalności,  

� zbadanie zdolności zakładu ubezpieczeń do wykonywania zobowiązań, 

� podjęcie działań mających na celu zapobieŜenie naruszaniu interesów ubezpieczających, 
ubezpieczonych, uposaŜonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. 

W I półroczu 2009 r. skontrolowano następujące zagadnienia w wybranych zakładach 
ubezpieczeń: 

� organizacja i zarządzanie zakładem ubezpieczeń, 

� organizacja systemu rachunkowości, 

� polityka lokacyjna, 

� rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, 

� reasekuracja, 

� przyznawanie premii i rabatów ubezpieczonym, 

� wypełnianie obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej, 

� rozrachunki z ubezpieczającymi, 

� likwidacja szkód, 

� przeciwdziałanie tzw. „praniu brudnych pieniędzy”. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli zaobserwowano następujące nieprawidłowości: 

1. niedostosowanie działalności zakładów ubezpieczeń do zapisów art. 10 ustawy 
o rachunkowości. Nieprawidłowości polegały na: 

� braku aktualizacji obowiązujących w zakładzie zasad rachunkowości, 

� niedostosowaniu zakładowego planu kont do przepisów ustawy o rachunkowości,  

� brakach w dokumentacji opisującej przyjęte przez zakład ubezpieczeń zasady 
(politykę) rachunkowości, 

2. wykazywanie nieprawidłowych danych w sprawozdaniach finansowych w zakresie 
aktywów i pasywów, 

3. niezgodna z przyjętymi przez zakład ubezpieczeń na dzień kontroli zasadami (polityką) 
rachunkowości praktyka wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 

4. uŜywanie błędnych danych do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 

5. zaniŜanie bądź zawyŜanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 

6. błędy w algorytmach wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 

7. niedostosowanie działalności zakładów ubezpieczeń do zapisów o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu, w szczególności: 

�  nieprawidłowe wypełniania kart transakcji przesyłanych do GIIF, 
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� nieprzeprowadzanie szkoleń pracowników w przedmiotowym zakresie, 

8. stosowanie w likwidacji szkód praktyk naruszających interesy poszkodowanych, 
w szczególności wypłacanie odszkodowań z opóźnieniem, 

9. niestosowanie się do regulacji wewnętrznych, w szczególności dotyczących prowadzonej 
działalności ubezpieczeniowej (w zakresie likwidacji szkód, wyceny aktywów i pasywów, 
kontroli wewnętrznej), 

10. brak wewnętrznych regulacji postępowania w niektórych istotnych obszarach 
prowadzonej działalności ubezpieczeniowej (np. w obszarze likwidacji szkód, wyceny 
aktywów), 

11.  brak w ogólnych warunkach ubezpieczeń szczegółowych zapisów wymaganych 
przepisami prawa, w szczególności art. 13 ustawy o działalności ubezpieczeniowej), 
zawierania w ogólnych warunkach ubezpieczeń zapisów niezgodnych z przepisami prawa 
oraz przypadków nie realizowania zapisów zawartych w umowach ubezpieczenia 
w zakresie przyznawania udziałów w zyskach. 

Przyczyną znacznej części nieprawidłowości stwierdzanych przez organ nadzoru w ramach 
przeprowadzanych kontroli jest brak odpowiednich regulacji wewnętrznych w obszarach, 
których nieprawidłowości te dotyczyły, jak równieŜ brak wystarczających działań mających 
na celu zapewnienie stosowanie przyjętych regulacji wewnętrznych (w szczególności poprzez 
intensyfikację działań kontroli wewnętrznej). Ponadto w przypadku części stwierdzanych 
nieprawidłowości (np. w obszarze likwidacji szkód) ich przyczyną jest brak wystarczającej 
liczby wykwalifikowanych pracowników zakładu ubezpieczeń, gdyŜ często nieprawidłowości 
są równieŜ efektem szybkiego rozwoju portfela ubezpieczeń przy niezmienionym stanie 
osobowym komórek organizacyjnych obsługujących zawarte umowy ubezpieczenia.  

Prowadząc czynności kontrolne organ nadzoru zidentyfikował obszary ryzyka, na które 
naraŜone są zakłady ubezpieczeń: 

� ryzyko operacyjne związane z nieprawidłowościami w zakresie regulacji wewnętrznych, 
błędami w danych, obliczeniach, raportach i dokumentach wewnętrznych,  

� ryzyko rachunkowe związane z niestosowania przyjętych schematów księgowań, 
nieprawidłowościami w zakresie zasad rachunkowości, 

� ryzyko utraty reputacji spowodowane nieprawidłowościami w likwidacji szkód 
dokonywanej przez podmioty zewnętrzne, nieterminowe rozliczanie się z kontrahentami 
oraz niewypełnianiem przez zakłady ubezpieczeń obowiązków zawartych w art. 13 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej, 

� ryzyko koncentracji wynikające ze zbytniej koncentracji aktywów zakładu ubezpieczeń 
w jednym podmiocie, 

� ryzyko zarządzania spowodowane podejmowaniem decyzji w sposób odmienny od 
przewidzianego w regulacjach wewnętrznych, 

� ryzyko prawne związane z funkcjonowaniem w zakładzie ubezpieczeń regulacji 
wewnętrznych (regulaminy zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia zakładu 
ubezpieczeń) niezgodnych z przepisami prawa. 

� Sprawowanie bieŜącego nadzoru systemowego 

Wykonywanie bieŜącego nadzoru ubezpieczeniowego przez organ nadzoru opiera się na 
monitorowaniu działalności zakładów ubezpieczeń w obszarach naleŜących do kompetencji 
organu nadzoru, a więc w zakresie składu organów zarządzających i nadzorujących zakładów 
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ubezpieczeń, przekazywania informacji nt. zwołania walnego zgromadzenia zakładu 
ubezpieczeń. WaŜnym elementem nadzoru bieŜącego jest analizowanie sposobu 
wywiązywania się zakładów ubezpieczeń z zawartych umów ubezpieczenia. Istotną 
informacją w tej kwestii jest korespondencja przekazywana przez Departament Ochrony 
Klientów oraz Rzecznika Ubezpieczonych.  

W ramach wykonywania nadzoru bieŜącego organ nadzoru, na podstawie informacji, które do 
niego napływają od zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów zewnętrznych, w tym Rzecznika 
Ubezpieczonych, systematycznie analizuje i ocenia sposób prowadzenia działalności przez 
zakłady ubezpieczeń, w celu eliminowania obecnie występujących nieprawidłowości oraz jak 
najwcześniejszego identyfikowania wszelkich zjawisk i procesów, które mogą w przyszłości 
stanowić zagroŜenie dla właściwego działania zakładów ubezpieczeń. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w działalności zakładu ubezpieczeń lub zagroŜenia ich 
wystąpienia, organ nadzoru interweniuje wykorzystując przysługujące mu uprawnienia, 
egzekwując podjęcie przez zakład ubezpieczeń stosownych działań naprawczych. 

Podstawową kwestią analizowaną w ramach wykonywania czynności nadzoru bieŜącego 
przez KNF jest zgodność działalności zakładu ubezpieczeń z przepisami prawa, 
w szczególności z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innymi aktami 
prawnymi szczegółowo normującymi działalność ubezpieczeniową, przepisami kodeksu 
spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego. 

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do chwili obecnej organ nadzoru podejmował działania 
nadzorcze oraz analizował zagadnienia (na potrzeby zakładów ubezpieczeń, sądów, 
komorników, Dyrektorów Izb Skarbowych, zagranicznych organów nadzoru oraz na potrzeby 
wewnętrzne), dotyczące m.in. następujących obszarów działalności ubezpieczeniowej:  

� wyznaczania składki ubezpieczeniowej w wysokości, która powinna co najmniej 
zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów 
wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń, 

� sposobu ustalania wysokości odszkodowania w szkodach na mieniu (pojazdach 
mechanicznych), podlegających wyrównaniu w ramach ubezpieczenia obowiązkowego 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

� problematyki ubezpieczeń grupowych w kontekście usług bancassurance, 

� problematyki kancelarii odszkodowawczych w aspekcie istnienia uzasadnionych podstaw 
do licencjonowania ich działalności, 

� dopuszczalności odstąpienia od umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych zawartej na odległość, 

� zasad wyliczania składki podlegającej zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy 
ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta, 

� dopuszczalności uznania umów za umowy ubezpieczenia. 

 

� Sprawowanie bieŜącego nadzoru finansowego 

Wykonywanie bieŜącego nadzoru finansowego przez organ nadzoru opiera się na 
systematycznym monitorowaniu działalności finansowej zakładów ubezpieczeń poprzez: 

� analizę kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, 

� analizę wybranych informacji o sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń (np. w zakresie 
wypłacalności, lokat, czynności zleconych, taryf składek), 
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� analizę sprawozdań ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, 

� analizę informacji o prowadzeniu przez zakłady ubezpieczeń działu I działalności 
w zakresie IKE (Indywidualnych Kont Emerytalnych). 

 

� Sprawowanie nadzoru finansowego w trybie szczególnym 

W celu monitorowania ryzyk w działalności zakładów ubezpieczeń zastosowane zostały 
następujące narzędzia nadzorcze: 

� analiza przekazywanych co miesiąc informacji o wypłacalności zakładów ubezpieczeń, 

� analiza przekazywanych co kwartał informacji o lokatach zakładów ubezpieczeń 
wg rodzajów i podmiotów, 

� analiza zjawiska koncentracji depozytów bankowych w poszczególnych bankach 
i prowadzenie postępowań mających na celu ograniczenie koncentracji przedmiotowych 
lokat w jednym podmiocie, 

� analiza metodologii i wysokości stopy technicznej stosowanej w wyliczeniach rezerwy na 
skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach działu II; organizowanie spotkań 
z zakładami ubezpieczeń w celu ustalenia konieczności dokonania zmian w metodologii 
wraz z ustaleniem harmonogramu wprowadzenia takich zmian, 

� analiza przekazywanych co tydzień danych o bezpośrednich i pośrednich skutkach burz, 
nawałnic i ulewnych deszczy, które wystąpiły po 22 czerwca 2009 r. (obowiązek 
informacyjny zniesiony 25 września 2009 r.), 

� poinformowanie zakładów ubezpieczeń o nowych obowiązkach wynikających ze zmian 
w przepisach prawa, m. in.: o obowiązku tworzenia komitetów audytu, 

� analiza zastrzeŜeń zawartych w opiniach biegłych rewidentów z badania rocznych 
sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń za 2008 rok. 

 

� Raporty o rynku ubezpieczeń 

Podjęte zostały równieŜ prace mające na celu stworzenie raportów o charakterze 
przekrojowym dla całego rynku ubezpieczeń w zakresie: 

� przygotowania zakładów ubezpieczeń do stosowania art. 4a ustawy o rachunkowości 
(solidarna odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sporządzanie sprawozdań 
finansowych) (raport zaprezentowany na posiedzeniu KNF), 

� ubezpieczeń od ryzyka utraty pracy (raport zaprezentowany na posiedzeniu KNF), 

� funkcjonujących w zakładach ubezpieczeń systemów zarządzania (raport zaprezentowany 
na posiedzeniu KNF, działania nadzorcze w toku), 

� sposobu podziału zysku finansowego za 2008 rok przez zakłady ubezpieczeń (raport 
zaprezentowany na posiedzeniu KNF), 

� wykorzystania testów stresu w procesie nadzoru nad zakładami ubezpieczeń: 
metodologia, praktyki nadzorcze, propozycje testów dla rynku krajowego (raport 
opublikowany na stronie internetowej Urzędu KNF), 

� rotacja biegłych rewidentów w podmiotach rynku finansowego (raport zaprezentowany na 
posiedzeniu KNF), 
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� ubezpieczeń związanych z kredytami hipotecznymi, 

� czynności zleconych innym podmiotom (outsourcing), 

� taryf w ubezpieczeniach komunikacyjnych tj. OC i AC, 

� reasekuracji biernej i czynnej, 

� procesu zatwierdzania modeli wewnętrznych w zakładach ubezpieczeń słuŜących 
do wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności w projekcie Wypłacalność II. 

Wyniki powyŜszych analiz są podstawą do dalszych działań nadzorczych podejmowanych 
w trybie indywidualnym. 

 

� Inne działania Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego 

Oprócz wymienionych powyŜej czynności podjęte zostały ponadto działania w zakresie:  

� poinformowania zakładów ubezpieczeń o prowadzonych konsultacjach dotyczących 
przygotowanych przez CEIOPS projektów aktów wykonawczych do dyrektywy 
Wypłacalność II, 

� spotkań i wymiany informacji z przedstawicielami organów nadzoru innych krajów Unii 
Europejskiej w ramach Komitetów Koordynacyjnych dla grup ubezpieczeniowych, 
których głównym celem jest monitorowanie wypłacalności oraz stabilności finansowej 
grup ubezpieczeniowych, 

� przeprowadzenia, w ramach prac nad II etapem projektu SNU, testów nowej aplikacji 
sprawozdawczej dla zakładów ubezpieczeń przez wybrane zakłady ubezpieczeń (raport 
zgłoszony do prezentacji na posiedzeniu KNF), 

� współpracy z innymi podmiotami mającymi związek z sektorem ubezpieczeń, tj. 
z biegłymi rewidentami m.in. w zakresie stwierdzonych przez organ nadzoru 
niezgodności raportów uzupełniających opinię niezaleŜnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdań finansowych z wynikami przeprowadzanych przez organ nadzoru kontroli 
działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń, 

� wypracowania wspólnie z zakładami ubezpieczeń metodologii przeprowadzenia testów 
stresu przez zakłady ubezpieczeń na danych za 2008 rok zgodnie z obecnymi zasadami 
wyceny i rachunkowości zakładów ubezpieczeń, 

� przeprowadzenia przez organ nadzoru wewnętrznych testów stresu sektora ubezpieczeń 
celem oszacowania skutków zrealizowania się ryzyka stopy procentowej, cen akcji, 
śmiertelności, koszów i katastroficznego dla poszczególnych zakładów ubezpieczeń 
(raport w przygotowaniu), 

� przygotowania podręcznika inspekcji oraz podręcznika punktowej oceny zakładów 
ubezpieczeń (w ramach projektu BION – Badanie i Ocena Nadzorcza), 

� prowadzenia seminariów dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu 
Wypłacalność II, w ramach Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR) UKNF. 
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V. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 

V.1. Podsumowanie 

� Otoczenie makroekonomiczne 

W wybranych waŜniejszych obszarach Ŝycia społecznego i gospodarczego w I półroczu 
2009 r. szczególnie istotne dla sektora ubezpieczeń były: 

� wzrost PKB w I półroczu 2009 r. w ujęciu rocznym, 

� spowolnienie wzrostu cen konsumpcyjnych w stosunku do roku ubiegłego, jednak wyŜszy 
niŜ w tym okresie w latach 2006 i 2007, 

� wyniki finansowe przedsiębiorstw były słabsze niŜ przed rokiem. Szybszy wzrost kosztów 
niŜ przychodów spowodował w konsekwencji znaczne obniŜenie wyniku na działalności 
gospodarczej oraz pogorszenie wskaźników rentowności, 

� pogorszenie sytuacji na rynku pracy - od początku roku obniŜało się systematycznie 
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, zwiększyła się liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych, wzrosła stopa bezrobocia, spadała liczba zgłaszanych 
ofert pracy. 

� Sektor ubezpieczeń 

Do pozytywnych zdarzeń naleŜy zaliczyć: 

� zdecydowanie większą odporność sektora ubezpieczeń w Polsce na kryzys i jego skutki 
w porównaniu z innymi sektorami gospodarki,  

� utrzymanie wskaźników wypłacalności na wysokim poziomie, 

� brak realnego ryzyka niewypłacalności zakładów ubezpieczeń – zakłady ubezpieczeń 
z problemami dotyczącymi wypłacalności wskazane w raporcie są w trakcie działań 
naprawczych (podwyŜszenie kapitałów własnych przez nowych inwestorów, 
restrukturyzacja portfela oraz kosztów prowadzonej działalności), 

� znaczący wzrost przychodów z działalności lokacyjnej. 

Do negatywnych zdarzeń naleŜy zaliczyć: 

� wciąŜ utrzymującą się duŜą koncentrację rynku ubezpieczeń w Polsce,  

� spadek wartości składki przypisanej brutto, 

� wzrost wysokości wypłaconych odszkodowań i świadczeń wynikających z umów 
ubezpieczenia. 

V.2. Rekomendacje 

W celu zapewnienia dalszego skutecznego nadzoru finansowego nad zakładami ubezpieczeń, 
organ nadzoru, oprócz sprawowania ciągłego nadzoru, na bieŜąco rozpoznaje potencjalne 
obszary ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń, Ŝądając od zakładów ubezpieczeń 
informacji pozwalających na oszacowanie wpływu niekorzystnych lub nowych zdarzeń 
na sytuację finansową. NaleŜy zaliczyć do nich takie działania jak: 

1. utrzymanie nadzoru prowadzonego w dotychczasowym trybie poprzez: 
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� utrzymanie sprawozdawczości szczególnej (wypłacalność, lokaty), 

� działania nadzorcze związane z analizą rocznych sprawozdań finansowych zakładów 
ubezpieczeń oraz raportów biegłych rewidentów z ich badania, 

� spotkania z przedstawicielami rynku ubezpieczeniowego, 

� współpracę z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, 

� zgłaszanie propozycji zmian prawnych, 

� przygotowanie zakładów ubezpieczeń do wymogów dyrektywy Wypłacalność II; 

2. poszerzanie nadzoru bieŜącego i kontroli o elementy oparte na badaniu obszarów ryzyka 
poprzez: 

� wprowadzenie obowiązku przeprowadzania przez zakłady ubezpieczeń testów stresu 
w okresach rocznych, 

� identyfikację obszarów ryzyka w trakcie kontroli, 

� intensyfikację działań organu nadzoru w kwestiach związanych z wyborem biegłych 
rewidentów przez zakłady ubezpieczeń i inne podmioty rynku finansowego (problem 
rotacji biegłych rewidentów i rzetelności przeprowadzonych audytów finansowych). 

 


