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WSTĘP

Gospodarka fi nansowa zakładów ubezpieczeń znacznie różni się od gospodar-
ki fi nansowej innych podmiotów gospodarczych. Wynika to m.in. z faktu istnienia 
ubezpieczeniowego cyklu produkcyjnego. Cechą charakterystyczną działalności 
ubezpieczeniowej jest odwrócony cykl produkcyjny w stosunku do cyklu w innych 
podmiotach gospodarczych – w pierwszej kolejności pojawiają się wpływy z tytułu 
sprzedaży, a dopiero później ponoszone są rozłożone w czasie koszty. Podstawowymi 
przychodami ze sprzedaży są składki ubezpieczeniowe, natomiast kosztami są głów-
nie wypłacone odszkodowania i świadczenia. W związku z przesunięciem w czasie 
tych dwóch zdarzeń gospodarczych zakłady ubezpieczeń z zebranej składki tworzą 
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, które stanowią bieżącą wartość przyszłych 
odszkodowań i świadczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Utrzy-
mywanie wpłaconych składek w formie środków pieniężnych do momentu wypłaty 
odszkodowania lub świadczenia byłoby nieefektywne. Dlatego też zakłady ubezpie-
czeń inwestują te środki, osiągając dodatkowe przychody. Przychody z inwestycji 
są drugimi co do wielkości przychodami zakładów ubezpieczeń. 

Ochrona zakładu ubezpieczeń, a właściwie interesów jego klientów oraz akcjo-
nariuszy, ma wieloraki charakter. Stanowi zbiór wielu działań i polega na tworze-
niu systemu zabezpieczeń fi nansowych, prawnych, organizacyjnych i technicznych, 
które powinny stanowić wystarczającą gwarancję wypłacalności zakładu ubezpie-
czeń. Działania związane z procesem zabezpieczenia wypłacalności zakładu ubez-
pieczeń wymagają kupowania przez zakład ubezpieczeń własnej ochrony ubezpie-
czeniowej. Kupowanie ochrony ubezpieczeniowej (reasekuracja) jest specyfi czną 
cechą ubezpieczeń. 
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W literaturze fachowej występuje szereg klasyfi kacji ubezpieczeń. Stosując 
kryterium podmiotowe, wyróżnia się ubezpieczenia osobowe (związane z ryzy-
kiem uszczerbku na zdrowiu, śmierci albo dożycia określonego wieku) i mająt-
kowe (związane z ryzykiem straty w zakresie majątku). W klasyfi kacji zawartej 
w ustawie o działalności ubezpieczeniowej (która ma raczej charakter produk-
towy) oraz w załączniku do tej ustawy wyróżnia się dwa działy ubezpieczeń, 
a mianowicie dział I, obejmujący ubezpieczenia na życie oraz dział II, obejmu-
jący pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Różnice 
między ubezpieczeniami na życie oraz pozostałymi ubezpieczeniami osobowy-
mi i ubezpieczeniami majątkowymi są znaczne. Różne są zasady prowadzenia 
rachunku techniczno-ubezpieczeniowego oraz tworzenia rezerw, różne hory-
zonty czasowe ubezpieczeń, inny jest także charakter roszczeń i inna jest ob-
sługa ubezpieczeń (różne są też elementy składowe sprawozdania fi nansowe-
go). Niniejsza książka dotyczy problematyki fi nansów zakładów ubezpieczeń 
majątkowych (co według ustawy o działalności ubezpieczeniowej odpowiada 
działowi II).

Zawarty w książce materiał podzielony jest na jedenaście rozdziałów. 
W rozdziale 1 przedstawiono podstawowe pojęcia umożliwiające zrozumienie 
omawianej problematyki. W rozdziale 2 przedstawiono procesy realizowane 
w zakładach ubezpieczeń. Rozdział 3 zawiera omówienie istoty zarządzania 
fi nansami zakładów ubezpieczeń. W rozdziale 4 przedstawiono elementy skła-
dowe sprawozdania fi nansowego zakładów ubezpieczeń, omówiono sposo-
by ich analizy oraz dokonano praktycznej analizy na przykładzie wybranego 
zakładu ubezpieczeń. Rozdział 5 poświęcono analizie wpływu operacji zwią-
zanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia na wyniki fi nansowe zakładów 
ubezpieczeń. Podobną konstrukcję ma rozdział 6 prezentujący wpływ operacji 
związanych z wypłatą odszkodowań na wyniki fi nansowe zakładów ubezpie-
czeń. Rozdział 7 zawiera omówienie niezwykle ważnej problematyki, jaką jest 
wypłacalność zakładów ubezpieczeń. Przedstawiono podstawowe wymagania 
w tym zakresie, koncepcję nowych rozwiązań dotyczących wypłacalności zakła-
dów ubezpieczeń (Solvency II), stosowane w praktyce wskaźniki oceny wypła-
calności zakładów ubezpieczeń oraz dokonano oceny wypłacalności wybranego 
zakładu ubezpieczeń. Kolejny rozdział poświęcono problematyce działalności 
inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń. Zawarto w nim prezentację dostępnych 
instrumentów rynku fi nansowego, uwarunkowania prowadzenia działalności 
inwestycyjnej, wpływ działalności inwestycyjnej na wyniki fi nansowe zakładu 
ubezpieczeń oraz wskaźniki oceny działalności inwestycyjnej zakładów ubez-
pieczeń. Dokonano również oceny działalności inwestycyjnej wybranego zakła-
du ubezpieczeń. Rozdział 9 zawiera omówienie zagadnień dotyczących rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych. Przedstawiono w nim pojęcie rezerw technicz-
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no-ubezpieczeniowych, omówiono poszczególne rodzaje rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych, wskazano na wpływ rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych na wynik fi nansowy zakładu ubezpieczeń oraz zamieszczono wskaźni-
ki poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Stosując te wskaźniki, 
dokonano oceny poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wybranego 
zakładu ubezpieczeń. Rozdział 10 dotyczy problematyki reasekuracji w zakła-
dach ubezpieczeń. Przedstawiono w nim rodzaje reasekuracji, rodzaje umów 
reasekuracyjnych, wskazano na wpływ reasekuracji na wynik fi nansowy zakła-
du ubezpieczeń oraz zamieszczono wskaźniki poziomu reasekuracji zakładów 
ubezpieczeń, a następnie dokonano oceny poziomu reasekuracji wybranego 
zakładu ubezpieczeń. W rozdziale 11 zwrócono uwagę na rodzaje ryzyka zwią-
zane z fi nansami zakładów ubezpieczeń. Przedstawiono w nim rodzaje ryzy-
ka występujące w działalności ubezpieczeniowej, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na ryzyko związane z fi nansami zakładów ubezpieczeń, które nabiera 
istotnego znaczenia w świetle propozycji nowych rozwiązań w zakresie wypła-
calności zakładów ubezpieczeń. 

Celem, jaki sobie postawił autor książki, było przedstawienie podstawowej 
wiedzy z zakresu fi nansów zakładów ubezpieczeń z punktu widzenia jej przy-
datności w podejmowaniu decyzji mających wpływ na wyniki fi nansowe zakła-
dów ubezpieczeń. Wiedza ta nabiera coraz większego znaczenia w praktyce 
funkcjonowania zakładów ubezpieczeń. Jest niezbędna zarówno pracownikom 
służb fi nansowych zakładów ubezpieczeń, jak i menedżerom. Podejmowanie 
decyzji wiąże się z koniecznością przeprowadzania analiz, uwzględniających 
skutki fi nansowe tych decyzji. Autor starał się, by książka miała charakter „in-
żynierski”, stąd wiele przykładów, tablic i wykresów.

Książka adresowana jest do pracowników zakładów ubezpieczeń, którzy chcą 
uzupełnić i uporządkować swoją wiedzę w tej ważnej dziedzinie, oraz do kadry 
sprawującej funkcje menedżerskie w zakładach ubezpieczeń. Książka adresowa-
na jest również do studentów kierunków ekonomicznych oraz menedżerskich, 
chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fi nansów ubezpieczeń. 

Autor chce serdecznie podziękować Panu Prof. dr hab. Janowi Monkiewi-
czowi z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej za cenne uwagi po-
mocne w przygotowaniu książki. Serdeczne podziękowania kieruje również 
do Pani Prof. dr hab. Wandy Ronka-Chmielowiec za wnikliwe uwagi zawarte 
w recenzji, które miały wpływ na ostateczną wersję książki. 




