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Rola pa stwa w kreowaniu bezpiecze stwa funkcjonowania 
rynku na przyk adzie rynku ubezpiecze

1. Wst p

Rola pa stwa w gospodarce jest przedmiotem wielu dyskusji w kr gach na-
ukowców, polityków i biznesmenów. Nie ma jednolitego stanowiska, które okre la o-
by w a ciwe proporcje udzia u pa stwa. Z ogólnych za o e  tych koncepcji wynika, e
na pewno nie funkcjonuj  skrajne modele gospodarek, a wi c w pe ni zliberalizowane i 
w pe ni nakazowo-rozdzielcze. Ka dy z nich ma swoje wady i zalety, które uniemo -
liwiaj  istnienie takich modeli1. Nie istnieje równie  jednak z oty rodek: okre lona 
równowaga pomi dzy obiema skrajno ciami. Wyra nie jest to widoczne w analizie 
systemów gospodarczych i zakresie interwencjonizmu pa stwowego w gospodarkach 
róznych pa stw2.

 Niezale nie jednak od przyj tego schematu dzia ania gospodarki, pa stwo ma 
do spe nienia kilka podstawowych celów. S  one zwi zane z niedoskona o ci  lub 
brakiem okre lonych rynków. Do potencjalnych obszarów dzia a  interwencyjnych 
pa stwa zaliczy  nale y3:

wp ywanie na nierówny podzia  dochodów, 
oddzia ywanie na konkurencyjno  rynków, 
wp ywanie na pe ne (lub przynajmniej pe niejsze) wykorzystanie zasobów, 
oddzia ywanie na koszty i korzy ci zewn trzne,
wp ywanie na niedoskona o  w produkcji dóbr publicznych. 

Pa stwo (rz d) w zale no ci od przyj tej koncepcji powinno równie  w odpo-
wiednim stopniu wp ywa  zarówno na sfer  spo eczn  jak i gospodarcz . Bior c pod 
uwag  system gospodarczy Polski i przyj ty model spo ecznej gospodarki rynkowej, 
powinna wyst pi  równowaga pomi dzy oboma obszarami oddzia ywa . Oznacza to 
jedno, e w polskim systemie gospodarczym rola pa stwa jest du a w gospodarce. 
Chce ono w znaczny sposób wp ywa  na funkcjonowanie zarówno ca ej gospodarki 
jak i pojedynczych rynków. W zale no ci od politycznych uwarunkowa , tendencje te 
s  mniejsze lub wi ksze w kolejnych latach funkcjonowania gospodarki polskiej po 
roku 1990.  

                                                
1  Por. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 1996, s. 79 i nast 
2  K. Markowski, Rola pa stwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992, s. 13 i nast. 
3  Por. W. G. Shepherd, Public Policies Toward Business, Irwin, Homewood, Boston 1991, s. 116 i nast. 
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2. Funkcjonowanie rynków a dzia alno  pa stwa 

Zak adaj c, e pa stwo w znacznym zakresie mo e oddzia ywa  na gospodark ,
nale y zada  pytanie o wp yw polityki gospodarczej na poszczególne rynki. Jak znacz-
na powinna by  rola pa stwa na funkcjonowanie podmiotów rynkowych? Odpowied
na tak postawione pytanie nie jest prosta, gdy  wiele zale y od samego rynku. W 
szczególno ci wa na jest kwestia jako ci konkurencji rynkowej. Wiedz c, e konku-
rencja doskona a jest jedynie modelem ekonomicznym, zak ada si , i  w praktyce 
gospodarczej stron  przewa aj c  jest przedsi biorstwo. Mo e ono poprzez wp ywanie 
na warunki wymiany rynkowej w znacznym stopniu oddzia ywa  na stron  przeciwn
� konsumentów. Mo liwo  uzyskania korzystniejszych warunków gry rynkowej 
zwi zana jest ci le z si  rynkow  i udzia em firmy w rynku. Im wy szy stopie
monopolizacji rynku, tym si a ta jest wi ksza.

Przyk adami takich rynków mog  by  praktycznie wszystkie funkcjonuj ce czy-
ste monopole jak: PKP, Sieci Energetyczne, Zak ady Wodoci gów i Kanalizacji. Obok 
nich znaczn  si  posiadaj  równie  przedsi biorstwa w bardziej konkurencyjnych 
strukturach rynkowych jak oligopole i firmy w konkurencji monopolistycznej. Zali-
czy  do nich mo na mi dzy innymi rynki kapita owe (bankowy, ubezpieczeniowy), 
bran e przemys owe (produkcja samolotów, samochodów) czy sektory wiadczenia 
us ug (oprogramowanie komputerowe, doradztwo i konsulting ekonomiczny). Specy-
ficznym przyk adem dzia ania rynku z przewag  przedsi biorstw, znajduj cych si
jednak w tym przypadku po stronie popytu, jest rynek pracy4. W sytuacji wysokiego 
bezrobocia, firmy, nawet ma e, zyskuj  znaczn  si  rynkow .

W wymienionych wy ej sytuacjach, pa stwo stoj c na stra y równo ci wszyst-
kich stron wymiany rynkowej, powinno tak wp ywa  na dany rynek, aby zniwelowa
negatywne tendencje5. Przyk adem mo e by  post powanie antymonopolowe prowa-
dzone przeciw najwi kszemu producentowi oprogramowania komputerowego na 
wiecie - firmie Microsoft.  

Jednocze nie nale y zada  pytanie o bezpiecze stwo funkcjonowania rynków. 
Czy w sytuacji, gdy dany rynek (produkt) jest wa ny dla spo ecze stwa, rol  pa stwa 
powinno by  kszta towanie warunków jego funkcjonowania, zapewniaj cych ten cel? 
Jakie formy mo e przyj  interwencja i jak dalece pa stwo mo e wp ywa  na funkcjo-
nowanie podmiotów? 

3. Kryteria wyboru rynku  

Zasadniczym problemem zwi zanym z wy ej postawionym pytaniem jest wybór 
rynku obj tego ochron . Nie wszystkie rynki musz  by  regulowane w celu zapewnie-
nia bezpiecze stwa ich funkcjonowania. Do najwa niejszych kryteriów, jakie powinny 
spe nia  rynki zaliczy  nale y: 

                                                
4  Por. G. Maniak, Wprowadzenie do zarz dzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Zachodniopomor-

skiej Szko y Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2001, s. 18 i nast. 
5  Por. Premium market, �The Economist� 1998, Vol. 349. 
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wyra ne dysproporcje pomi dzy stronami rynku, objawiaj ce si  znaczn  przewa-
g  przedsi biorstw,
konieczno  zapewnienia bezpiecze stwa finansowego nabywaj cych ze wzgl du
na przymus nabywania okre lonego produktu, 
posiadanie statusu instytucji spo ecznego zaufania przedsi biorstw (lub rynku) ze 
wzgl du na charakter produktu6.

Kryteria takie spe nia zwykle kilka rynków. Zaliczy  do nich nale y mi dzy in-
nymi: 

rynek ubezpiecze 7,
rynek funduszy emerytalnych8,
rynek pracy9.

Rynek ubezpiecze  charakteryzuje si  wyra n  dysproporcj  pomi dzy stron
popytow  i poda owa. Jest to przyk ad oligopolu z dominuj cym liderem, w którym 
najwi kszy podmiot (Grupa PZU) posiada ponad 50 % udzia ów rynkowych. Produkt 
tego rynku ma zapewni  ochron  finansow  poszkodowanym przez wypadki losowe. Z 
tego powodu podmioty w nim uczestnicz ce mo na nazwa  instytucjami spo ecznego 
zaufania. Cz  produktów jest obowi zkowa dla niektórych grup spo ecznych10.

Rynek funduszy emerytalnych powsta  w Polsce w roku 1999. Ze wzgl du na 
koncesjonowanie podmiotów go obs uguj cych oraz trudne warunki wej cia powsta o
zaledwie kilkana cie funduszy11. Uczestnictwo w drugim filarze jest obowi zkowe dla 
wszystkich pracuj cych. S  to instytucje zaufania publicznego, gdy  podmioty te 
gromadz  d ugoterminowe rodki finansowe swoich cz onków z przeznaczeniem na 
przysz e wyp aty emerytur. 

Rynek pracy ma odmienny charakter od wymienionych powy ej. Trudno jest tu 
mówi  o jednolitym charakterze podmiotów rynkowych, gdy  obejmuje on praktycznie 
wszystkie przedsi biorstwa. W sytuacji wysokiego bezrobocia uwidacznia si  jednak 
znaczna przewaga firm. Rynek jest niezb dny ze spo ecznego punktu widzenia, gdy
praca stanowi dla wi kszo ci cz onków spo ecze stwa jedyne ród o utrzymania. Nie 
istnieje, co prawda przymus zatrudniania pracowników ani przymus pracy, jednak 
kwestia utrzymania si  (zarabiania na ycie) powoduje konieczno  poszukiwania 
pracy. 

Wymienione wy ej rynki s  przyk adami pokazuj cymi segmenty gospodarki, 
które powinny by  regulowane przez pa stwo. Oczywi cie wa n  kwesti  jest zakres 
tej regulacji. 

                                                
6  Por. K. ukowska, Pa stwowy nadzór ubezpiecze  gospodarczych, �Wiadomo ci ubezpieczeniowe� 

nr 3,4A/99, s. 67 i nast. 
7  Por. T. Bernat, Konkurencja na rynku ubezpiecze , w: T. Bernat (red.), Konkurencja, mity i fakty,

SGH, Warszawa-Kraków-Szczecin 2001, s. 946, wydanie elektroniczne. 
8   M. Feldstein, The case for privatization, Foreign Affairs 1997, Vol. 76, Issue 4. 
9  G. Maniak, Istota konkurencyjnego rynku pracy, w: T. Bernat (red.), Konkurencja, mity i fakty, SGH, 

Warszawa-Kraków-Szczecin 2001, s. 457, wydanie elektroniczne. 
10  Zaliczy  tu mo na miedzy innymi ubezpieczenia komunikacyjne, rolne i odpowiedzialno ci cywilnej 

niektórych grup zawodowych � wolnych zawodów. 
11  Pocz tkowa liczba to 21 podmiotów w roku 1999. Do po owy roku 2002 liczba funduszy emerytal-

nych zmniejszy a si  do 17. 
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4. Rola pa stwa w bezpiecznym funkcjonowaniu rynków 

Pa stwo powinno by  stró em stoj cym na stra y porz dku funkcjonowania za-
równo gospodarki jak i rynku. Nie powinno jednak ingerowa  w decyzje podejmowane 
przez przedsi biorstwa obs uguj ce dany rynek. Jego rola winna ograniczy  si  do 
okre lenia regu  post powania oraz zapewnienia ich przestrzegania. Przedsi biorstwa
powinny by  niezale nymi podmiotami, podejmuj cymi decyzje w oparciu o rachunek 
op acalno ci ekonomicznej. Najwa niejszymi zasadami, jakie mo e regulowa  pa -
stwo s 12:

okre lenie warunków wej cia na dany rynek, jakie kryteria organizacyjne i/lub 
finansowe musz  spe nia  podmioty chc ce zaistnie  na danym rynku, 
spe niania po danych warunków prawnych i / lub ekonomiczno-finansowych 
funkcjonowania podmiotów, które funkcjonuj  na rynku. 

Sposobów likwidacji podmiotów i konsekwencji dla s abszej strony rynku wy-
nikaj cych z tej przyczyny. 

Warunków tych powinny przestrzega  instytucje pa stwowe, powo ane do ana-
lizy i oceny funkcjonowania danych rynków. Powinny mie  one zakres dzia alno ci i 
zakres decyzyjny umo liwiaj cy wp ywanie na podmioty gospodarcze, naruszaj ce
okre lone warunki funkcjonowania. 

5. Bezpiecze rynku ubezpiecze

 Ka da osoba kupuj ca produkty ubezpieczeniowe zwraca  powinna szczegól-
n  uwag  na dwie podstawowe kwestie: jako  produktu ubezpieczeniowego oraz na 
to, czy towarzystwo, które produkt sprzedaje jest bezpieczne. Bezpiecze stwo w tym 
przypadku oznacza dok adnie to samo, co dla ka dej innej firmy - gwarancj  termino-
wej realizacji wszelkich zobowi za . W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych 
jest to szczególnie widoczne. Zasada ta wynika z samej istoty ubezpiecze . Maj  one 
przecie  chroni  osoby nabywaj ce ubezpieczenia przed skutkami negatywnych zda-
rze  losowych. Ka dy ubezpieczony oczekuje, e w razie wyst pienia ryzyka, które 
by o chronione w polisie otrzyma rekompensat . Du ym problemem by aby sytuacja, 
gdyby okaza o si , e ubezpieczyciel, u którego nabyto ochron  nie wyp aci nam 
odszkodowania, gdy  po prostu nie istnieje... 

Ryzyko wyst pienia takiego scenariusza jest niewielkie, jednak istnieje. wiad-
cz  o tym przyk ady towarzystw, które zbankrutowa y. Przedstawia to tabela 1.  

Pa stwo chroni rynek ubezpieczeniowy, narzucaj c ustawowo zasady jego funk-
cjonowania. Obok rozwi za  czysto prawnych, jak na przyk ad konieczno  uzyskania 
koncesji na dzia alno , niezb dne jest spe nianie przez towarzystwa ubezpieczeniowe 
kilku wymogów natury finansowej. B d  one przedstawione w dalszej cz ci artyku u.

                                                
12  Por. F. M. Scherer, D. Ross, Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton 

Miffin Company, Boston 1990, s. 329. 
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Tabela 1. Upad e firmy ubezpieczeniowe po roku 1990 

Towarzystwo ubezpieczeniowe Rok upadku 
ZU Hestja S.A. 1996 
PTU Gryf S.A. 1996 
TU Fenix S.A. 1997 

TU-R Polisa S.A. 1999 
TUiR Gwarant S.A. 1999 

ród o: www.punu.gov.pl

Podstawy finansowego bezpiecze stwa
Ka de towarzystwo ubezpieczeniowe, opiera swoje finansowe bezpiecze stwo o 

trzy filary13:
minimalny kapita  gwarancyjny, 
margines wyp acalno ci,
rodki w asne ubezpieczyciela. 

Kapita y gwarancyjne ubezpieczyciela s  wielko ci rodków, jak  ka dy
ubezpieczyciel musi zgromadzi  chc  funkcjonowa  we w a ciwy sposób. Odpowied-
nikiem kapita ów gwarancyjnych s  kapita y akcyjne spó ek ubezpieczeniowych. 
Kapita  akcyjny spó ki nie mo e by  ni szy w tym przypadku, ni  najwy sza minimal-
na wysoko  kapita u gwarancyjnego wymaganego dla grup ubezpiecze , w których 
zak ad ubezpiecze  prowadzi dzia alno 14. Co wi cej, s  one niezb dne w przypadku 
zak adania towarzystwa. Kapita  akcyjny, wnoszony jest wtedy w gotówce i op acany 
w ca o ci przed zarejestrowaniem spó ki.

Minister finansów okre la ponadto minimalne wysoko ci kapita ów gwarancyj-
nych, jakie musz  posiada  ubezpieczyciele, chc cy sprzedawa  polisy na ci le okre-
lone ryzyka. Przyk adowo dla ubezpiecze  komunikacyjnych (odpowiedzialno ci

cywilnej), dzia  II, grupa 10 ubezpiecze , wynosi on 400.000 ECU. Oznacza to, e jest 
to minimalna kwota kapita u (w formie pieni nej), jak  obowi zany jest posiada
ubezpieczyciel, je eli sprzedaje ubezpieczenia komunikacyjne. 

Margines wyp acalno ci oznacza z kolei wielko rodków w asnych, jak  mu-
si posiada  ubezpieczyciel, ustalon  na podstawie wielko ci jego obrotu. Nie jest on 
warto ci  podawan  w bilansie, lecz wielko ci  rachunkow , wynikaj c  ze zbioru 
sk adki. Zasada ta wynika z faktu, i  w przypadku szybkiego rozwoju sprzeda y, 
poziom kapita u gwarancyjnego mo e okaza  si  niewystarczaj cy dla zabezpieczenia 
wyp acalno ci. St d konieczno  podnoszenia poziomu rodków w asnych, (do któ-
rych tak e zalicza si  kapita  gwarancyjny) do wysoko ci zapewniaj cej p ynno .
Margines wyp acalno ci liczony jest na podstawie specjalnych formu  matematycznych 

                                                
13  J. Lisowski, W. Jaworski, Wyp acalno  zak adów ubezpiecze , w: T. Sangowski (red.), Raiting jako 

narz dzie oceny zak adu ubezpiecze , Bonami, Pozna  2000, s. 99 i nast. 
14  Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r o dzia alno ci ubezpieczeniowej, Dz. U. nr 11, poz 62, z pó n. zm., art. 

11b.

http://www.punu.gov.pl
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uwzgl dniaj cych mi dzy innymi poziom rezerw ubezpieczyciela, wysoko  sk adek,
poziom reasekuracji. 

rodki w asne ubezpieczyciela s  to aktywa zak adu ubezpiecze , z wy cze-
niem aktywów przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowi za  i 
warto ci niematerialnych i prawnych. Przy ustalaniu warto ci rodków w asnych 
uwzgl dnia si 15:

op acon  cz  kapita u akcyjnego (zak adowego) � wielko  dodatnia, 
kapita  zapasowy � wielko  dodatnia, 
kapita  rezerwowy z aktualizacji wyceny � wielko  dodatnia lub ujemna, 
kapita  rezerwowy pozosta y � wielko  dodatnia, 
warto ci niematerialne i prawne (z wy czeniem prawa u ytkowania wieczystego 
gruntu, w asno ciowego spó dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub u ytko-
wego) � wielko  ujemna, 
nie podzielony wynik finansowy z lat ubieg ych: zysk � wielko  dodatnia, strata � 
wielko  ujemna, 
wynik finansowy netto okresu sprawozdawczego: zysk � wielko  dodatnia, strata � 
wielko  ujemna, 
po ow  nale nych wp at na poczet kapita u akcyjnego w przypadku spó ek akcyj-
nych � warto  dodatnia, 
po ow  nale nych wp at na poczet kapita u zak adowego, je eli co najmniej 25% 
kapita u zosta o op acone, w przypadku towarzystw ubezpiecze  wzajemnych � 
warto  dodatnia. 

Ustalona w wy ej wymieniony sposób suma rodków w asnych stanowi pod-
staw  do oceny wyp acalno ci ubezpieczyciela. 

6. Wyp acalno  ubezpieczyciela 

Zgodnie z ustaw , podstawowe zale no ci finansowe, jakie musz  spe ni  ubez-
pieczyciele, bazuj ce na wy ej wymienionych elementach okre laj  dwa zapisy16:

Zak ad ubezpiecze  jest obowi zany posiada rodki w asne w wysoko ci nie 
ni szej ni  margines wyp acalno ci.
Kapita  gwarancyjny wynosi trzeci  cz  marginesu wyp acalno ci, jednak nie 
mniej ni  minimalna wysoko  kapita u gwarancyjnego dla ka dej grupy ubezpie-
cze  oraz dla dzia alno ci reasekuracyjnej.  

Analiza powy szych zapisów pozwala na okre lenie trzech relacji finansowych 
towarzystw ubezpieczeniowych, które jednoznacznie prezentuj  poziom wyp acalno ci
ubezpieczyciela. S  to sytuacje: w a ciwa, niew a ciwa i bardzo z a. Prezentuje to 
rysunek 1 (a, b, c). 

                                                
15  Ibidem, art. 45a. 
16  Ibidem, art. 45, ust. 1 i 2. 
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kapita  gwarancyjny 

margines wyp acalno ci

rodki w asne

Rysunek 1. Relacje finansowe w ocenie wyp acalno ci ubezpieczyciela 

a) Sytuacja w a ciwa - rodki w asne > margines wyp acalno ci

b) sytuacja niew a ciwa - kapita  gwarancyjny < rodki w asne < margines wy-
p acalno ci

c) sytuacja bardzo z a - rodki w asne < kapita  gwarancyjny 

ród o: opracowanie w asne. 

W sytuacji przedstawionej w cz ci a) rysunku 1 wyra nie wida , e poziom 
rodków w asnych przewy sza poziom marginesu wyp acalno ci. Jest to zjawisko 

po dane, gdy  w tej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe jest w pe ni wyp acalne.
Sytuacje na w cz ciach b) i c) nie s  tak oczywiste. O ile relacja przedstawione 

w cz ci b) daje jeszcze mo liwo  wyj cia z k opotliwej sytuacji, na przyk ad poprzez 
dekapitalizowanie firmy (znalezienia inwestora strategicznego, emisja akcji, obligacji), 
o tyle sytuacja ostatnia jest dramatyczna. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma pie-
ni dzy na zaspokojenie roszcze  swoich klientów. W praktyce wygl da to tak, i

kapita  gwarancyjny 

margines wyp acalno ci

rodki w asne

kapita  gwarancyjny 

margines wyp acalno ci

rodki w asne
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zagro ona firma z ochot  przyjmuje nowe ubezpieczenia, jednak e nie kwapi si  z 
wyp at  odszkodowa , wynajduj c setki powodów daj cych jej szans  na odwleczenie 
p atno ci lub wr cz jej odmow . Zwykle te  Urz d Nadzoru powo uje w miejsce 
dotychczasowych w adz zarz d komisaryczny. Sytuacja taka prowadzi do szybkiego 
bankructwa firmy. 

Sytuacja na polskim rynku ubezpiecze  - ubezpieczenia gospodarcze
Jednym z najwa niejszych wska ników bazuj cych na przedstawionych wy ej

relacjach jest pokrycie marginesu wyp acalno ci rodkami w asnymi. Wska nik ten 
liczy si  wed ug nast puj cej formu y: 

Interpretacja wska nika jest nast puj ca: warto  powy ej 100% oznacza, e
towarzystwo jest wyp acalne. Im wy sza jest warto  wska nika tym lepiej. Wska nik
o warto ci mniejszej ni  100% oznacza problemy z wyp acalno ci . Im mniejsza jest 
jego warto  tym gorzej. Warto  poni ej 33 % oznacza sytuacj  bardzo niedobr ,
zaprezentowan  na rysunku 1 c). Wska nik ten mo e równie  przyj  warto  ujemn ,
co oznacza  b dzie ujemne rodki w asne. Sytuacja taka mo e nast pi  wtedy, gdy 
firma ponosi bardzo du e straty (przewy szaj ce warto  kapita ów w asnych towarzy-
stwa). Jest to sytuacja kwalifikuj ca podmiot do zamkni cia.

Warto  wska nika wyp acalno ci dla towarzystw dzia aj cych w Polsce prezen-
tuje tabela 2. 

Tabela 2. Pokrycie marginesu wyp acalno ci rodkami w asnymi, dane za okres 
stycze -wrzesie  2001 r. 

Zak ad ubezpiecze  Warto  wska nika
Cardif 82600 
DAS 17783 

KUKE 5485 
Sampo 1245 
Europa 1221 

Florian TUW 1152 
Hestia 1044 

Winterthur 926 
Partner 850 
Zurich 634 

Fiat 620 
Cuprum TUW 553 

Nordea 538 
Inter Polska 524 

Wska nik =
Margines wyp acalno ci

rodki w asne
x 100 %
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PZM TU 511 
Generali 459 

Cigna STU 311 
PTR 291 

Warta 275 
Heros 253 

Wielkopolska TUW 237 
PZU 231 

TUW TUW 219 
Agropolisa 200 

Allianz 170 
AIG Polska 148 

Gerling 133 
Compensa 124 

Filar 121 
Samopomoc 115 

Polonia 92 
Daewoo TU -128 

ród o: �Gazeta Ubezpieczeniowa� nr 1/2002, s. 13. 

Dane z tabeli 2 prezentuj  obraz polskiego rynku ubezpiecze  pod wzgl dem
wyp acalno ci. Pokazuj  one, i  wi kszo  towarzystw jest w pe ni wyp acalna. Naj-
wi ksze problemy w roku 2002 mo e mie  Daewoo TU, które nie wykazuje adnej
p ynno ci finansowej. Druga od ko ca jest Polonia. Wyp acalno  w przypadku tej 
firmy stoi równie  po znakiem zapytania. Jednak w jej przypadku warto  wska nika
nie odbiega znacznie od 100 % �progu bezpiecze stwa�. 

7. Inne mierniki bezpiecze stwa 

Obok odpowiedniego poziomu rodków w asnych ustawa o dzia alno ci ubez-
pieczeniowej wymienia dwa dodatkowe mierniki bezpiecze stwa: zakaz przyjmowania 
do ubezpieczenia zbyt du ych ryzyk oraz pokrycie lokatami w odpowiedniej skali 
funduszu ubezpieczeniowego.

Zakaz przyjmowania do ubezpieczenia zbyt du ych ryzyk
Zwi zany jest z on z wielko ci  rezerw, jakie posiadaj  towarzystwa, które wy-

znaczaj  maksymalny poziom zaanga owania w jedno ryzyko. Zasada ta wynika z 
ustawy o dzia alno ci ubezpieczeniowej: suma ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka 
na udziale w asnym nie mo e przekroczy  25% cznej wysoko ci rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych i kapita u w asnego17. To ograniczenie jest bardzo istotnym czyn-

                                                
17  Ibidem, art. 48a. 
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nikiem hamuj cym szybki rozwój zak adów ubezpiecze , które nie posiadaj  kapita-
ów w asnych oraz rezerw techniczno ubezpieczeniowych w odpowiedniej wysoko ci.

Szczególnie dotkliwe jest ono dla zak adów, które krótko dzia aj  na rynku lub pono-
sz  wysokie straty. 

Specyfik  polskiego rynku ubezpieczeniowego w tym kontek cie, s  dwa aspek-
ty: du e zró nicowanie wielko ci poszczególnych towarzystw, objawiaj ce si  wyst -
powaniem tendencji monopolistycznych oraz krótki okres funkcjonowania wi kszej 
cz ci podmiotów oferuj cych ubezpieczenia.  

Monopolizacja rynku ubezpieczeniowego ujawnia si  w wielko ci zebranych 
sk adek oraz wysoko ci kapita ów w asnych poszczególnych ubezpieczycieli. Naj-
wi ksza na rynku (niezale nie od dzia u ubezpiecze  � maj tkowe, yciowe czy cz-
nie) jest Grupa PZU. Posiada ona ponad 50 % ca ego rynku. Co wi cej koncern ten 
dominuje równie  pod wzgl dem wysoko ci kapita ów w asnych. Samo PZU S.A. 
dzia aj ce na rynku ubezpiecze  maj tkowych posiada kapita  w asny w wysoko ci
2402,3 mln z 18. Druga na rynku pod tym wzgl dem Warta S.A. posiada zebrany 
kapita  w asny w wysoko ci niemal trzykrotnie mniejszej (738,4 mln z ).

Jak jednak przedstawia si  zdolno  poszczególnych podmiotów w ubezpiecze-
niach maj tkowych do przyjmowania du ych pojedynczych ryzyk? Dane oraz oblicze-
nia prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Wysoko  sumy ubezpieczenia mo liwej do zatrzymania przez wybrane 
towarzystwa ubezpieczeniowe dzia aj ce w Polsce, dane w mln z

Towarzystwo Kapita y
w asne

Rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe 

Podstawa
obliczenia limitu Limit

PZU 2402 8015 10417 2604 
Warta 738 1945 2683 671 
Hestia 713 655 1368 342 
Allianz 114 404 518 130 
PTR 105 144 249 62 
Filar 64 103 167 42 
Europa 50 23 73 18 
Heros 49 80 129 32 
Cigna STU 43 106 149 37 
AIG 43 65 108 27 
Polonia 42 279 321 80 
Samopomoc 41 235 276 69 
Agropolisa 40 61 101 25 
Fiat 39 40 79 20 
CU TUO 31 60 91 23 
Gerling 28 64 92 23 
Inter Polska 25 24 49 12 
Generali 24 54 78 20 

                                                
18  Dane za rok 2001. 
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Partner 22 13 35 9 
Zurich 19 5 24 6 
TUW Cuprum 19 18 37 9 
Compensa 19 153 172 43 
DAS 9 0,53 9,53 2 
IF 8 2 10 3 
TUW Florian 1 0,05 1,05 0,2 
Daewoo TU -45,1 235 189,9 47 

ród o: opracowanie w asne na podstawie www.punu.gov.pl, www.rp.pl, �Gazeta Ubezpieczeniowa�.

Obliczenia limitu wysoko ci sumy ubezpieczenia mo liwej do zatrzymania 
przez towarzystwa ubezpieczeniowe dzia aj ce w Polsce pokazuje du e zró nicowanie
pomi dzy poszczególnymi firmami. Najwi kszy ubezpieczyciel na rynku PZU S.A. 
mo e przyj  maksymalne pojedyncze ryzyko o warto ci przekraczaj cej 2,5 miliarda 
z otych. Kolejne wielko ci to: Warta 670 mln z , Hestia 342 mln z  i Allianz 129 mln 
z . Wszystkie inne towarzystwa uzyska y wska nik poni ej 100 mln z otych na poje-
dyncze ryzyko. Najmniejsze na rynku pod wzgl dem omawianych wielko ci s : IF 2,5 
mln z , DAS 2,38 mln z  i TUW Florian 0,26 mln z . Podmioty te, dzia aj  na rynku 
stosunkowo krótko: IF (dawne Sampo) oraz TUW Florian od roku 1999 za  DAS od 
roku 2000, wobec czego nie zdo a y dotychczas zebra  wi kszych rodków daj cych 
im mo liwo  asekuracji wi kszych ryzyk. Towarzystwa te prowadz  ponadto ograni-
czon  do kilku produktów sprzeda . Wszystko to powoduje, e skala ich dzia alno ci
jest ograniczona do wymienionych mo liwo ci przyjmowania ryzyk. 

Fundusz ubezpieczeniowy a lokaty ubezpieczycieli
Ka dy ubezpieczyciel ma obowi zek tworzenia rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych. Stanowi  one istotny element w gospodarce finansowej przedsi -
biorstw ubezpieczeniowych. Konieczno  ich tworzenia wynika z podstawowej zasady 
dzia alnosci towarzystw: wspó mierno ci przychodów i rozchodów z danego okresu 
ubezpieczenia do okresu sprawozdawczego19. Zasada ta okre la, podzia  zebranej 
sk adki brutto na dwa okresy wyp at zebranych rodków finansowych: w postaci 
odszkodowa  i wiadcze  wyp acanych na bie co lub w przysz o ci. Jest to szczegól-
ne wa ne w ubezpieczeniach gospodarczych, gdy  zawierane tam umowy s  krótko-
okresowe (w wi kszo ci przypadków do jednego roku), co stwarza konieczno
utrzymywana du ej p ynno ci finansowej. W tym kontek cie rezerwy przede wszyst-
kim tworz  kapita  na przysz e wiadczenia ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciele tworz
kilka rodzajów rezerw, w zale no ci od miedzy innymi rodzaju ryzyka, okresu wyp a-
ty, terminów realizacji zg oszonych roszcze .

Zgodnie z ustaw  o dzia alnosci ubezpieczeniowej, rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe na udziale w asnym nazywane s funduszem ubezpieczeniowym20.
Pojecie udzia  w asny odnosi si  do mo liwo ci reasekuracji ryzyk przez ubezpieczy-
cieli. W tym znaczeniu oznacza to zebran  cz  sk adek, jaka pozostaje u ubezpieczy-
                                                
19  Por. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpiecze , tom I, Poltext, Warszawa 2000, s. 234. 
20  Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej, op.cit., art. 49. 

http://www.punu.gov.pl
http://www.rp.pl
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ciela do w asnego rozliczania. Pozosta a cz  stanowi sk adk  reasekuracyjn , za 
któr  towarzystwo ubezpieczeniowe nabywa ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela 
(nazywanego reasekuratorem).  

Ustawa o dzia alnosci ubezpieczeniowej nie orzeka bezpo rednio o konieczno ci 
pokrycia funduszu ubezpieczeniowego lokatami. Obowi zek taki wynika jednak z 
samej istoty budowy takiego funduszu � ma on stanowi  zabezpieczenie dla wyp at
bie cych i przysz ych odszkodowa . Fundusz ubezpieczeniowy (poziom rezerw na 
udziale w asnym) jest w zasadzie, jedynie zapisem ksi gowym21, któremu nale y
przyporz dkowa  odpowiednie pozycje aktywów ubezpieczyciela stanowi ce faktycz-
ne pokrycie finansowe. Pozycjami takimi s  lokaty, jakich dokonuje towarzystwo 
ubezpieczeniowe.  

Bezpiecze stwo osób korzystaj cych z ubezpiecze , jest w tym przypadku chro-
nione w podwójny sposób: obok konieczno ci pokrycia funduszu ubezpieczeniowego 
lokatami, ubezpieczyciele maj ci le wymienione limity i cele inwestycyjne. Jest to 
podyktowane ch ci  unikni cia zbyt ryzykownego lokowania (na przyk ad w akcje 
przedsi biorstw), które mog oby doprowadzi  do nag ego zmniejszenia ich poziomu. 
To z kolei zachwia oby wyp acalno ci  ubezpieczycieli. G ównym celem lokowana 
jest bezpiecze stwo lokat. Na drugim miejscu jest rentowno  i nast pnie dopiero 
p ynno . Limity inwestycyjne nie pozwalaj  na zbyt du e zaanga owanie si  ubezpie-
czycieli w ryzykowne lokaty22. Wi ksza cz  funduszu ubezpieczeniowego musi by
lokowana w bezpieczne instrumenty jak obligacje skarbu pa stwa czy bony skarbowe. 

Ocena wiarygodno ci finansowej ubezpieczycieli w kontek cie funduszu ubez-
pieczeniowego i poziomu lokat odbywa si  poprzez analiz  wska nika pokrycia fundu-
szu ubezpieczeniowego lokatami. Jego budowa jest nast puj ca:

Interpretacja wska nika pful (pokrycia funduszu ubezpieczeniowego lokatami) 
jest nast puj ca: wynik poni ej 100% oznacza, e fundusz ubezpieczeniowy jest 
wi kszy ni  poziom lokat. Oznacza  to mo e, i  cz  naliczonych rezerw zosta a
spo ytkowana na bie ce cele. Rodzi to w tpliwo  w przysz  wyp acalno  ubezpie-
czyciela. Skoro dzisiaj wykorzystano rodki, to sk d wezm  si  one jutro? Towarzy-
stwo ubezpieczeniowe mo e mie , zatem realne problemy z wyp acalno ci . Im mniej-
szy jest poziom wska nika, tym wi ksze mog  by  k opoty.  

Wska nik równy 100% oznacza dopasowanie poziomu lokat do funduszu 
ubezpieczeniowego. rodków jest, zatem wystarczaj co, na pokrycie zobowi za
bie cych i przysz ych. Nale y jednak przy tym pami ta , e dzia alno  ubezpieczy-
cieli opiera si  o szacowanie przysz o ci. Jak wiadomo jednak, przysz o  jest niezna-
na i bardzo trudno jest przewidzie , jakie zdarzenia wynikn  w nawet najbli szej 
                                                
21  Z punktu widzenia finansowania wyp at. 
22  Na przyk ad dopuszczalny poziom lokat w akcje przedsi biorstw notowanych na WGPW wynosi 40%. 

Wska nik pful = 
Fundusz ubezpieczeniowy 

Poziom lokat  
x 100 % 
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przysz o ci. W znacz cy sposób wiadcz  o tym wydarzenia z 11 wrze nia 2001 roku 
(atak na WTC) lub powód , jaka mia a miejsce w roku 1997 w Polsce. Nikt nie spo-
dziewa  si  takich zdarze  - nawet ubezpieczyciele. Rodzi si , wi c pytanie (odno nie 
towarzystw)- sk d wzi  dodatkowe rodki finansowe na niespodziewane ryzyka? 
Odpowiedzi  jest: nale y zgromadzi  wi kszy ni  wynika z oszacowania przysz o ci 
poziom rezerw23.

Wska nik kszta tuj cy si  powy ej 100% oznacza najlepsz  sytuacj . Poziom 
lokat jest, bowiem wi kszy ni  fundusz ubezpieczeniowy. Przedsi biorstwo ubezpie-
czeniowe posiada poziom aktywów, przewy szaj cy potrzeby p ynnego obs ugiwania 
zobowi za . Daje to wi ksze bezpiecze stwo klientom towarzystw, ni  w uprzednio 
wymienionych sytuacjach, z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze w razie ko-
nieczno ci wyp aty wi kszych ni  przewidziano odszkodowa  firma posiada na to 
rodki w wystarczaj cej kwocie. Realizacja zobowi za  nie spowoduje wówczas 

problemów z wyp acalno ci . Po drugie, w sytuacji deprecjacji warto ci aktywów 
(spadku ich warto ci) daje to szans  towarzystwu na wywi zanie si  z umów ubezpie-
czenia. Ogólna zasada brzmie  b dzie w tym przypadku nast puj co: im wi kszy
poziom wska nika pful tym lepiej dla klientów towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Ocena rynku ubezpiecze  gospodarczych w omawianym kontek cie

Polski rynek ubezpiecze  zmienia si  ze wzgl du na pojawianie si  nowych to-
warzystw, jak i zmieniaj ce si  przepisy prawne. Jednym z takich przyk adów s
rozwi zania dotycz ce wyp acalno ci (bezpiecze stwa) towarzystw. Na przyk ad w 
tym roku (2002) pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami jest a-
twiejsze ni  w roku przysz ym. Obecne rozwi zania prawne pozwalaj  na zaliczenie do 
wska nika 50% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych pozostaj cych na udziale 
reasekuratorów, a wi c w zasadzie b d cych poza firm . W latach nast pnych wska -
nik bezpiecze stwa obejmowa  b dzie wy cznie rezerwy na udziale w asnym. 

Jak jednak przedstawiaj  si  towarzystwa ubezpieczeniowe dzia aj ce w roku 
2002 w Polsce w kontek cie omawianego w artykule wska nika. Prezentuje to tabela 4. 

Tabela 4. Wska nik bezpiecze stwa � pokrycie funduszu ubezpieczeniowego 
lokatami, stan na wrzesie  2001 r. 

Zak ad ubezpiecze * Warto  wska nika pful 
Florian TUW 37375 

Sampo 1015 
KUKE 876 

Cuprum TUW 698 

                                                
23  Ubezpieczyciele maj  obowi zek tworzenia rezerwy na wyrównanie szkodowo ci. Ma ona za zadanie 

zapewni  dodatkowe rodki na wypadek waha  wska nika szkodowo ci w przysz o ci. Oznacza to, e
niepewno  przysz ych wydarze  uwzgl dniana jest w postaci dodatkowych funduszy. Mog  jednak 
okaza  si  one zbyt ma e w razie wyst pienia ryzyk katastroficznych. Obok tych dzia a , towarzystwa 
reasekuruj  najwi ksze ryzyka. Zawsze jednak cz  szkód pokrywana jest przez firmy z w asnych 
zasobów finansowych. 
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Zurich 577 
Fiat 520 

Nordea 436 
Winterthur 346 

Europa 249 
Partner 222 

Generali 201 
Inter Polska 182 

PZM TU 181 
Cardif 136 

Cigna STU 133 
Heros 130 

Wielkopolska TUW 124 
Agropolisa 110 

Filar 109 
Hestia 108 

Gerling 106 
TUW TUW 103 

Polonia 102 
Warta 101 

AIG Polska 100 
Allianz 96 

Daewoo TU 96 
PTR 88 

Compensa 57 
* Nie uwzgl dniono PZU, Samopomocy oraz DAS ze wzgl du na brak danych za badany okres 

ród o: �Gazeta Ubezpieczeniowa� nr 1/2002, s. 13. 

Warto ci wska nika zaprezentowane w tabeli 1 pokazuj , e istnieje du e zró -
nicowanie pomi dzy towarzystwami ubezpieczeniowymi funkcjonuj cymi w Polsce 
pod wzgl dem omawianego wska nika bezpiecze stwa. Wi kszo  podmiotów posia-
da pe ne pokrycie funduszu ubezpieczeniowego lokatami, cho  i miedzy nimi wyst pu-
j  znaczne ró nice. Najwi kszy poziom posiada Florian TUW (Towarzystwo Ubezpie-
cze  Wzajemnych). Wynika to jednak z niewielkiej skali dzia alno ci tego podmiotu i 
stosunkowo wysokich lokat. Zadziwiaj cy jest jednak, stosunkowo niski poziom 
wska nika dla najwi kszych na rynku towarzystw. PZU za pierwsze 6 miesi cy roku 
2001 posiada o wska nik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na 
poziomie 96%, za  wyliczony dla Warty (w tabeli 1) wyniós  101%. Pretenduj cy do 
najwi kszych i najsilniejszych podmiotów Allianz, posiada wska nik poni ej 100%. 
Najs absze towarzystwa ubezpieczeniowe, dzia aj ce na rynku detalicznym to Daewoo 
TU i Compensa. O ile Compensa zosta a dokapitalizowana przez swoich akcjonariu-
szy, o tyle Daewoo TU wci  ma k opoty ze znalezieniem inwestora. Sytuacja ta mo e
sko czy  si  zmniejszeniem liczy towarzystw dzia aj cych w Polsce o jedno.  
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8. Podsumowanie 

Rynek ubezpiecze  w Polsce spe nia warunki, które powoduj , e mo e podle-
ga  on regulacjom pa stwowym, maj cym na celu bezpiecze stwo jego funkcjonowa-
nia. Pa stwo nie decyduje w tym przypadku za ubezpieczycieli, lecz narzuca niezale -
nym podmiotom zasady funkcjonowania. Sk adaj  si  na nie, zarówno zabezpieczenia 
prawne jak i ekonomiczno-finansowe. Ich dzia anie, jak pokazuj  przyk ady zamiesz-
czone w tek cie referatu, pozwalaj  wy oni  spo ród dzia aj cych podmiotów te, które 
s  bezpieczniejsze i te których nale a oby si  wystrzega . Decyzje, dotycz ce wyboru 
ubezpieczyciela, mog , zatem polega  na konkretnych informacjach, jakie uzyskuje si
po analizie rynku ubezpiecze .
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