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ZMIANY W STRUKTURZE UBEZPIECZEŃ
NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 1991-2008
Zarys treści: Artykuł koncentruje się na zmianach zachodzących na rynku ubezpieczeń
na życie w Polsce w latach 1991-2008, a zwłaszcza w strukturze tego działu według
składki przypisanej brutto. Badania oparto na analizie danych finansowych, zawartych
w raportach rocznych, dotyczących rynku ubezpieczeń na życie, opracowanych przez
Komisję Nadzoru Finansowego. W badanym okresie dostosowano przepisy prawne do
wymogów i standardów Unii Europejskiej, co spowodowało zwiększenie liczby
zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce oraz stopnia koncentracji, a także zmiany w
strukturze składki przypisanej brutto ubezpieczeń na życie. Klasyczne ubezpieczenia na
życie traciły, aż do 2007 r. swój udział na rzecz ubezpieczeń na życie z funduszem
kapitałowym. W 2008 r., wg składki przypisanej brutto, ubezpieczenia na życie
ponownie stanowiły największą część struktury ubezpieczeń życiowych.
Słowa kluczowe: ubezpieczenia na życie, składka przypisana brutto, struktura
ubezpieczeń na życie, zakład ubezpieczeń.

CHANGES IN THE STRUCTURE OF LIFE
INSURANCES IN POLAND IN YEARS 1991-2008
The article focuses on the changes that take place in the life insurance market in
years 1991-2008, especially in the structure of this department according to the Gross
Premium of the life insurance. The research was based on the literature search query,
legal regulations in force in the whole investigated period as well as on the analysis and
financial data included in the annual reports concerning life insurance market developed
by the Board of Financial Supervision. In the research period the provisions of law were
adjusted to the standards and requirements imposed by the European Union which resulted in creation of new life insurance companies in Poland, greater concentration level
and change in the written gross premium of the life insurance market. Classical life
*mgr Ewa Szafraniec-Siluta, Zakład Finansów, Instytut Ekonomii i Zarządzania,
Politechnika Koszalińska

216

Ewa Szafraniec - Siluta

insurance have lost their part for the benefit of the life insurance with capital founds
until 2007. In 2008 according to the written gross premium. The life insurances were the
biggest part of the life insurance structures.
Key words: life insurance, gross written premium, structure of life insurance, insurance
companies.

