
Rocznik Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych 2003 stanowi drug¹, kolejn¹ publikacjê roczn¹ wydawan¹ przez Komisjê Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE). 

Rocznik ma charakter publikacji zbiorczej i przedstawia mo¿liwie pe³ny zestaw informacji, charakteryzuj¹cych wszystkie obszary rynku finansowego nadzorowane przez KNUiFE. 

W niniejszym opracowaniu zosta³ zachowany jego dotychczasowy uk³ad tematyczny, a dane liczbowe opisuj¹ce poszczególne obszary zosta³y ujête w trzech czêœciach: Rynek ubezpieczeñ, Rynek otwartych
funduszy emerytalnych i Pracownicze programy emerytalne. Ka¿da z czêœci zawiera s³ownik pojêæ oraz rozdzia³y tabelaryczne. 

Publikacja przedstawia informacje za rok 2003 dotycz¹ce:

• 35 zak³adów ubezpieczeñ na ¿ycie

• 38 zak³adów pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych i ubezpieczeñ maj¹tkowych

• 16 otwartych funduszy emerytalnych

• 16 powszechnych towarzystw emerytalnych

• 5 pracowniczych towarzystw emerytalnych

• 5 pracowniczych funduszy emerytalnych

• 207 pracowniczych programów emerytalnych. 

W rozdziale Informacje o zak³adach ubezpieczeñ zamieszczono równie¿ wybrane dane o zagranicznych oddzia³ach zak³adów ubezpieczeñ.

W porównaniu z poprzedni¹ edycj¹ treœæ Rocznika uzupe³niono o wybrane informacje o poœrednictwie ubezpieczeniowym oraz o akcjonariuszach zak³adów ubezpieczeñ. Nowe tablice zosta³y zamieszczone
w rozdziale Przegl¹d rynku ubezpieczeñ. 

Nazwy podmiotów stosowane w publikacji s¹ zgodne ze stanem prawnym na dzieñ 31 grudnia 2003 r. Tytu³em uzupe³nienia zamieszczono dodatkowo informacje o po³¹czeniach podmiotów oraz zmianach
w³aœcicielskich, które mia³y miejsce na rynku ubezpieczeñ i otwartych funduszy emerytalnych w roku 2003. 

W niniejszym Roczniku s¹ publikowane dane niezaudytowane, tj. takie, które nie zosta³y zbadane przez bieg³ych rewidentów oraz zatwierdzone przez w³aœciwe organy spó³ek. Prezentowane informacje
i dane liczbowe pochodz¹ z nastêpuj¹cych Ÿróde³ informacji: 

• kwartalnych sprawozdañ finansowych zak³adów ubezpieczeñ

• dziennych, miesiêcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdañ finansowych otwartych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych

• dokumentów pozyskanych od pracodawców prowadz¹cych pracownicze programy emerytalne

• dokumentów gromadzonych w trakcie postêpowañ rejestrowych. 

Wiêkszoœæ prezentowanych w publikacji informacji liczbowych o dzia³alnoœci zak³adów ubezpieczeñ, funduszy i towarzystw emerytalnych pochodzi z danych przekazywanych KNUiFE przez nadzorowane
podmioty. W pozosta³ych przypadkach ka¿dorazowo zosta³o podane Ÿród³o pochodzenia danych. Informacje o liczbie cz³onków otwartych funduszy s¹ zgodne z zapisami w Centralnym Rejestrze Cz³onków
OFE prowadzonym przez ZUS.

Do pozyskiwanych informacji i danych liczbowych zasilaj¹cych bazy danych KNUiFE w roku 2003 maj¹ zastosowanie nastêpuj¹ce przepisy:

• dla zak³adów ubezpieczeñ:

– ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.)

– ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z póŸn. zm.)

– rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci zak³adów ubezpieczeñ (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1671) 

– rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad sporz¹dzania kwartalnych i rocznych sprawozdañ finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zak³ady 
ubezpieczeñ, formy tych sprawozdañ oraz sposobu potwierdzania przez zarz¹d zgodnoœci tych sprawozdañ ze stanem faktycznym (Dz. U. z 2002 r. Nr 52, poz. 459)

– rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okreœlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaœnieñ co do sposobu ich wype³niania oraz wzorów kwestionariuszy
i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz.1958, z póŸn. zm.). 

• dla otwartych i pracowniczych funduszy emerytalnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych:

– ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.)

– ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 139, poz. 934, z póŸn. zm.) 

– rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2001 r.  Nr 149, poz. 1669)

– rozporz¹dzenia Rady Ministrów dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie obowi¹zków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 32, poz. 314, z póŸn. zm.).

Dane liczbowe pochodz¹ce ze sprawozdañ finansowych prezentowane s¹ zgodnie z uk³adem dokumentów sprawozdawczych, przekazanych przez podmioty do organu nadzoru. Dane liczbowe zamieszczone
w rozdziale Zagregowane raporty finansowe znajduj¹cym siê w czêœci I Rocznika pochodz¹ wy³¹cznie ze sprawozdañ sporz¹dzonych wed³ug stanu na 31.12.2003 r. i przekazanych organowi nadzoru przez
te zak³ady ubezpieczeñ, które dzia³a³y na rynku ubezpieczeñ wed³ug stanu na ten dzieñ. Dane zamieszczone w rozdziale Informacje o zak³adach ubezpieczeñ dotycz¹ wszystkich podmiotów sektora 
ubezpieczeñ, które dzia³a³y w okresie roku 2003. 

Dla rynku ubezpieczeñ sformu³owanie: „stan na 1 stycznia 2003 r.” okreœla otwarcie roku 2003 przez zak³ady, nie zaœ zamkniêcie roku 2002. Informacje na temat zamkniêcia roku 2002 maj¹ce status
danych zaudytowanych s¹ zamieszczone w publikacji Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeñ 4/2002. Dane zweryfikowane dostêpnej w serwisie internetowym Komisji (www.knuife.gov.pl).

W Roczniku zamieszczono równie¿ prognozê sk³adki przypisanej brutto ogó³em na lata 2004-2006. W celu oszacowania przewidywanego poziomu sk³adki ogó³em oraz w podziale na dzia³ I i II pos³u¿ono
siê modelem regresji liniowej. Metodologia konstrukcji prognozy jest analogiczna, jak prezentowana w Roczniku 2002. Dla potrzeb szacunku wykorzystano informacje roczne o poziomie PKB za lata
1997-2003, które pochodz¹ z rewizji danych z zakresu rachunków narodowych przeprowadzonej przez GUS. Przewidywany poziom inflacji na lata 2004-2006 zaczerpniêto z za³o¿eñ makroekonomicznych
zawartych w Projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2004, natomiast prognozê dynamiki realnej PKB oraz wielkoœci PKB w cenach bie¿¹cych dla lat 2004-2006 pochodz¹ z dokumentów przygotowanych
przez Ministerstwo Finansów. 

W wyniku przeprowadzonych szacunków mo¿na stwierdziæ, ¿e w latach 1998-2003 wzrost PKB (w cenach z roku 1998) œrednio o 1 mld z³ poci¹ga³ za sob¹ wzrost sk³adki przypisanej brutto (równie¿
w cenach z roku 1998) o ok. 78,5 mln z³., natomiast stosunek sk³adki przypisanej brutto w dziale I do sk³adki przypisanej brutto w dziale II w tym samym okresie rós³ przeciêtnie o ok. 5,59 pkt proc.

Wykaz stosowanych pojêæ wraz z niezbêdnymi odwo³aniami do odpowiednich aktów prawnych, który jest zamieszczony na wstêpie ka¿dej z trzech czêœci Rocznika zosta³ w niniejszej edycji rozszerzony
i dostosowany do zmian w przepisach prawa, które mia³y miejsce w roku 2003. 
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Uwagi ogólne

General Notes



The Insurance and Pension Funds Yearbook 2003 is KNUiFE's second annual publication. It contains a thorough compilation of information, needed to assess the overall performance of the financial
market as supervised by KNUiFE.

The Insurance and Pension Funds Yearbook 2003 contains a synthetic description of all areas of the financial market supervised by KNUiFE. Information describing individual markets has been 
divided into three thematically unified parts: Insurance market, Open pension funds’ market and Employee pension programs. 

The Yearbook provides data for 2003 on the following: 

• 35 life insurance companies

• 38 non-life insurance companies 

• 16 open pension funds

• 16 pension societies

• 5 employee pension societies

• 5 employee pension funds

• 207 employee pension programs.

The chapter Information on insurance companies also contains selected data on branches of foreign insurance companies.

In comparison to the former edition, the current Yearbook has been supplemented by selected information about insurance intermediaries and share-holders of insurance companies. New tables can
be found in the chapter Insurance market review.

The Yearbook includes changes that took place in supervised markets in 2003, in particular mergers of companies and changes of the owner, and provides information according to the legal status
as of 31 December 2003.

The Yearbook draws on the following non-audited data (data before auditing by a certified auditor and before final approval):

• quarterly financial statements of insurance companies

• daily, monthly, quarterly and annual financial statements of open pension funds, pension societies and employee pension funds

• data on employee pension programs obtained through the supervisory calls

• data obtained in the course of register proceedings.

The majority of numeric data on activities of insurance companies, funds and pension societies provided in the Yearbook are information submitted to KNUiFE by supervised companies. 
In the remaining cases each time the source of the data is provided. Information about the number of members of open funds is in conformity with records of the Central Register of Members 
of Open Pension Funds kept by the Social Insurance Institution (ZUS).

The following regulations apply to the information and numeric data obtained to supply KNUiFE databases:

• for insurance companies:

– Accounting Practices Act of 29 September 1994 (Single Act: Journal of Laws, 2002, No.76, item 694 with subsequent amendments)

– Act of 28 July 1990 on Insurance Business (Single Act: Journal of Laws, 1996. No.11, item 62 with subsequent amendments)

– Ordinance of the Minister of Finance of 10 December 2001 on specific accounting practices of insurance undertakings (Journal of Laws, 2001, No.149, item 1671)

– Ordinance of the Minister of Finance of 29 April 2002 on practices of preparing quarterly and annual financial statements submitted to the Supervision Office by insurance companies, forms
of such statements and manner of acknowledging their conformity with the actual state by the Management Board  (Journal of Laws, 2002, No.52, item 459)

– Ordinance of the Chairman of Council of Ministers of 10 December 2002 on adopting the reporting standard printed forms, commentaries on the manner of their completing, and standard 
printed forms of questionnaires and statistical surveys applied in statistical research in statistical research programme of public statistics in 2003 (Journal of Laws, 2002, No.233, item 1958 with
further amendments).

• for open and employee pension funds and pension societies:

– Accounting Practices Act of 29 September 1994 (Single Act: Journal of Laws 2002, No.76, item 694 with subsequent amendments)

– Act of 28 August 1997, on Organisation and Operation of Pension Funds (Journal of Laws, 1997, No.139, item 934 with subsequent amendments)

– Ordinance of the Minister of Finance of 10 December 2001 on specific accounting practices in pension funds (Journal of Laws, 2001, No.149, item 1669)

– Ordinance of Council of Ministers of 14 April 1999 on reporting duties of pension funds (Journal of Laws, 1999, No.32, item 314 with subsequent amendments).

Numeric data obtained from financial statements is presented by the order of reporting documents transferred by companies to the Supervision Office. The numeric data published in chapter Aggregated
financial reports, found in Part I of the Yearbook, originates entirely from statements prepared as of 31.12.2003. The data was supplied to the supervisory authority by those insurance 
companies, which operated on the insurance on that particular date. The data in chapter Information on insurance companies concerns all the entities in the insurance sector, which were active
on the insurance market in 2003.

For the insurance market the wording: ”as of January 1st2003” marks the opening of the year 2003 by the companies, and not the closing of year 2002. Information about the closing of the year 2002
is included in the Quarterly Bulletin. Insurance Market 4/2002. Verified data available on the Internet site of the Commission (www.knuife.gov.pl).

The Yearbook also contains a forecast of the insurance gross premiums written for the years 2004-2006. To draw up a forecast for Total, Branch I and Branch II gross premium, written a linear 
regression model was applied. The methodology of construction of the forecast is analogous to the one as supplied in Yearbook 2002. For forecast, the annual information about the GDP
for 1997-2003, which comes from the revision of data of national accounts carried out by  the Central Statistical Office (GUS), was applied. The expected 2004-2005 inflation was defined on the basis
of macroeconomic assumptions included in The Draft of the Budgetary Law for 2004. Whereas, the GDP's real dynamics forecast and the GDP in current prices for 2004-2006 was prepared on the
basis of documents prepared up by the Ministry of Finance. 

On the basis of assessment carried out, it may be stated that in the years 1998-2003 the GDP's growth (in 1998 prices) by 1 bln PLN on the average, was followed by gross premium written growth
of approx. 78.5 million ZL (in 1998 prices) and the ratio of Branch I gross written premium to Branch II gross written premium in the years 1998-2003 increased by 5.59 percentage points 
on the average.

To make a correct interpretation of the presented data much easier for the Reader, the Yearbook includes an Index of terms, which has been expanded and updated, along with necessary references
to relevant legal acts.
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