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1. WPROWADZENIE 

Ubezpieczenie komunikacyjne w polskim sektorze ubezpiecze� maj�tko-

wych stanowi� podstawowe �ródło przychodów. Jest to spowodowane przepi-

sami prawnymi, które nakładaj� na wła�cicieli pojazdów obowi�zek posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej (OC). Ponadto cz��� wła�cicieli 

pojazdów wykupuje równie� ubezpieczenie Auto Casco (AC), szczególnie ci 

którzy kupili samochód finansuj�c go kredytem. Szybki przyrost ilo�ci samo-

chodów osobowych zarejestrowanych w Polsce od 2000 r. spowodował, przyrost 

przychodu (składki przypisanej brutto) Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) 

z tego tytułu. Co si� z tym wi��e, to równie� oddziaływanie ubezpiecze� komu-

nikacyjnych na szkodowo�� TU oraz zyskowno�� netto. Popularne jest stwier-

dzenie mówi�ce, �e ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce determinuj� kształt 

polskiego sektora ubezpiecze� maj�tkowych. Podstawowym celem artykułu jest 

próba oceny wpływu ubezpiecze� komunikacyjnych na cały sektor ubezpiecze�
maj�tkowych w Polsce. Mi�dzy innymi, czy rynek ubezpiecze� komunikacyj-

nych ro�ne w takim samym tempie jak ilo�� zarejestrowanych samochodów 

osobowych w Polsce? Czy warto�� wypłacanych odszkodowa� ze zdarze� ko-

munikacyjnych jest zale�na od ilo�ci zarejestrowanych samochodów osobo-

wych? Czy zyskowno�� maj�tkowych TU jest zale�na od efektywno�ci ubezpie-

cze� komunikacyjnych? Postawiony cel b�dzie realizowany poprzez prób� udo-

wodnienia hipotezy: zysk netto sektora ubezpiecze� maj�tkowych w Polsce jest 

zale�ny od ubezpiecze� komunikacyjnych a w szczególno�ci: przychodów ze 

składki za ubezpieczenia komunikacyjne, zyskowno�ci ubezpiecze� komunika-

cyjnych oraz wysoko�ci wypłacanych odszkodowa� z ubezpiecze� komunika-

cyjnych.

                                       
* Dr, Zakład Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 

90-214 Łód�, ul Rewolucji 1905 r. nr 39. 
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2. ANALIZA LITERATURY 

Jedn� z pierwszych publikacji zwracaj�cych uwag� na rol� sektora ubezpie-

cze� komunikacyjnych w Europie �rodkowej jest artykuł R. Pey
1
 z 2000 r., 

w którym autor opisuje dominuj�c� rol� ubezpiecze� komunikacyjnych w sekto-

rze ubezpiecze� maj�tkowych, co jest zwi�zane ze wzrastaj�c� liczb� samocho-

dów osobowych, co ma �wiadczy� o bogaceniu si� społecze�stwa. Autor pisze 

równie� o sztucznie utrzymywanych taryfach ubezpieczeniowych na wielu ryn-

kach, co jest zwi�zane z krótk� histori� działania cz��ci nowych na rynku firm 

ubezpieczeniowych, które nie obarczone rezerwami mogły sobie pozwoli� na 

kalkulacj� stawek za ubezpieczenie poni�ej oferty towarzystw dotychczas domi-

nuj�cych na rynku.   

W roku 2001 ukazał si� raport UNESCO
2
 opisuj�cy sytuacj� i perspektywy 

ubezpiecze� w Europie �rodkowo-Wschodniej. Autorzy opracowania wskazuj�
na kluczow� rol� ubezpiecze� komunikacyjnych w kształtowaniu efektywno�ci 

i rozwoju sektora ubezpieczeniowego, mi�dzy innymi w Polsce. Jednak�e głów-

nym powodem wzrostu rynku ubezpieczeniowego ma by� obligatoryjny charak-

ter ubezpiecze� komunikacyjnych (OC), co powoduje, �e przy wzrastaj�cej licz-

bie pojazdów, zbierana składka ro�nie dynamicznie. Raport wskazuje równie� na 

efektywno�� działalno�ci sektora ubezpiecze� maj�tkowych i wi��e j� z ubez-

pieczeniami komunikacyjnymi.  

K. Wieczorkiewicz i A. D�browska
3
 w swojej analizie z 2002 r. polskiego 

sektora ubezpiecze� na tle UE oraz W�gier i Czech, wskazuj� na powolne od-

chodzenie od tradycyjnego modelu sektora ubezpiecze� maj�tkowych opartego 

na ubezpieczeniach komunikacyjnych. Jednak�e pisz� o tym raczej jako o po-

cz�tku długotrwałej transformacji, która b�dzie coraz szybsza w miar� powsta-

wania zapotrzebowania na inne produkty w�ród klientów.  

Analiz� ryzyka w sektorze ubezpiecze� komunikacyjnych zajmuje si�
R. Schwarze

4
 w swoim artykule z 2005 r. Publikacja jest po�wi�cona klasyfika-

cji ryzyka w sektorze ubezpiecze� OC w Niemczech. Autorzy analizuj� wpływ 

poszczególnych cech ubezpiecze� OC oferowanych na rynku niemieckim 

w poszczególnych latach na jego efektywno��. Ogólne wnioski wyci�gane 

                                       
1 R. P e y, The Evolution of the insurance sector in Central and Eastern Europe and the for-

mer Soviet Union, “William Davidson Institute Working Paper” 2000, No. 336, s. 2.  
2 The economic importance of insurance in Central and Eastern Europe and the impact of 

globalization and e-business, Report UNESCO, 2001. 
3 A. W i e c z o r k i e w i c z, K. D � b r o w s k a, Poziom rozwoju sektora ubezpieczeniowego 

w Polsce na tle instytucji ubezpieczeniowych z obszaru UE oraz Czech i W�gier, „Studia Europej-

skie” 2002, nr 3. 
4 R. S c h w a r z e, T. W e i n, Is the market classification of risk always efficient? Evidence 

from German third party motor insurance, London School of Economics, Discussion Paper No 32, 

2005. 
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z analiz koncentruj� si� na stwierdzeniu, �e klasyfikacja ryzyka nie wpływa na 

polepszenie efektywno�ci.  

Kolejnym autorem, który w swoich analizach podj�ł si� scharakteryzowa-

nia roli ubezpiecze� komutacyjnych jest P. Zangrieri
5
, analizuj�cy w swoim 

artykule w 2008 r., ró�ne czynniki ekonomiczne rozwoju sektora ubezpiecze-

niowego w ró�nych krajach. Artykuł ten stara si� wyja�ni� ró�nice w rynkach 

ubezpieczeniowych w krajach UE, na przykładzie braku efektywno�ci w po-

szczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych (TU). Analiza kosztów oraz 

zysków TU z lat 1997–2006, na podstawie danych bilansowych, stanowi pod-

staw� do wyci�gni�cia wniosków. Autor dochodzi do wniosku, �e istniej� spe-

cyficzne czynniki wła�ciwe dla poszczególnych krajów wpływaj�ce na efek-

tywno�� TU, przy czym maj� one znaczenie jedynie dla sektora maj�tkowego. 

W szczególno�ci istotne jest nasycenie rynku ubezpieczeniowego, które wpły-

wa pozytywnie na koszty ubezpiecze�. Ubezpieczenia komunikacyjne s� zna-

cz�cym czynnikiem determinuj�cym efektywno�� sektora ubezpiecze� maj�t-
kowych.  

S. Kozak
6
 w pracy po�wi�conej koncentracji sektora ubezpiecze� w Polsce 

wskazuje na znacz�cy udział ubezpiecze� komunikacyjnych w dziale II. Jedno-

cze�nie uwypukla ich malej�cy udział w warto�ci zebranej składki brutto. Autor 

dochodzi do nast�puj�cych wniosków: wzrost warto�ci ubezpiecze� komunika-

cyjnych w składce brutto w Polsce sprzyja podnoszeniu koncentracji rynku 

ubezpieczeniowego, natomiast spadek tego udziału, sprzyja poszerzeniu oferty 

produktowej. W innej pracy S. Kozak
7
 analizuje czynniki wpływaj�ce na efek-

tywno�� sektora ubezpiecze� w Polsce. Badaj�c 25 TU maj�tkowych w latach 

2002–2009, autor wykorzystał model regresji. Wyniki modelu wskazuj�, �e 

udział ubezpiecze� komunikacyjnych w portfelu przy jednoczesnym wzro�cie 

innych ubezpiecze�, ma pozytywny wpływ na rentowo�� i opłacalno�� firm 

ubezpieczeniowych. Jednak negatywny wpływ na rentowno�� ma oferowanie 

zbyt szerokiego spektrum grup ubezpiecze�. Ponadto autor dochodzi do wnio-

sku, �e wzrost PKB oraz udział inwestorów zagranicznych s� czynnikami wpły-

waj�cymi pozytywnie na rentowno�� maj�tkowych TU.  

Dotychczasowe wyniki analiz sektora ubezpiecze�, a w szczególno�ci 

ubezpiecze� komunikacyjnych, z uwzgl�dnieniem Europy wskazuj�, �e ubez-

pieczenia komunikacyjne s� najistotniejszym segmentem ubezpiecze� maj�tko-

wych, maj� du�y wpływ na efektywno�� całego sektora, wzrost ich przypisu jest 

                                       
5 P. Z a n g h i e r i, Efficiency of European insurance companies do local factors matter?,   

Association of Italian Isurers, 2008. 
6 S. K o z a k, Czynniki wpływaj�ce na poziom koncentracji sektora ubezpiecze� nie na �ycie  

Polsce w latach 2002–2009, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach” 2001, nr 90. 
7 S. K o z a k, Determinants of profitability of non-life insurance companies in Poland during 

integration with the european financial system, „Electronic Journal of Polish Agricultural Univer-

sities” 2011, Vol. 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
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zale�ny od PKB oraz od koncentracji sektora. W miar� wzrostu zamo�no�ci 

społecze�stwa ich udział w przypisie ogółem spada, co przekłada si� na mniej-

sze oddziaływanie na efektywno��.  

3. SEKTOR UBEZPIECZE� KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE 

Przychody ze składki brutto za ubezpieczenia komunikacyjne w roku 2008 

w krajach Unii Europejskiej (EU27) przyniosły 118 mld euro
8
. Około 3% z tej 

kwoty wniosła Polska, której przypis był liczony na 3,5 mld euro. Warto�ciowo 

ubezpieczenia komunikacyjne w krajach EU stanowiły 29% ł�cznego przypisu 

Działu II, a 58% przypisu ubezpiecze� komunikacyjnych stanowiła grupa 

10 ubezpiecze�, czyli ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej. W Polsce było 

to odpowiednio 61% i 57%. Z wyj�tkiem Włoch kraje wysoko rozwini�te cha-

rakteryzuj� si� o wiele ni�szym udziałem ubezpiecze� komunikacyjnych 

w przypisie Działu II ni� kraje rozwijaj�ce si�9
.

Wraz ze wzrostem PKB per capita maleje penetracja ubezpiecze� komuni-

kacyjnych na rzecz innych grup
10

 ubezpiecze� działu II. Z tak� tendencj� mamy 

te� do czynienia w Polsce, gdzie wraz ze wzrostem PKB maleje penetracja 

ubezpiecze� komunikacyjnych przy wzro�cie penetracji całego Działu II. 

Na rys. 1 pokazano wzrost przypisu z tytułu ubezpiecze� komunikacyjnych 

w stosunku do cało�ci ubezpiecze� działu II a tak�e liczby zarejestrowanych 

samochodów osobowych.  

Wzrost liczby samochodów osobowych poci�ga za sob� wzrost warto�ci 

składki z tytułu ubezpiecze� komunikacyjnych, ze wzgl�du na obowi�zkowy 

charakter OC, ale tak�e na wolny wybór w zakresie auto casco. 

Składka przypisana brutto w grupie 10 (OC) wynosiła 7,5 miliarda zł i rosła 

w ci�gu ostatnich 5 lat �redniorocznie 9%. W 2010 r. segment osób fizycznych 

stanowił 79% ł�cznego przypisu, a firm 19%. Najszybciej wzrastał przypis 

w segmencie przedsi�biorstw 15,4% �redniorocznie, w porównaniu do 5,1% 

w segmencie klientów indywidualnych i 10,4% w pozostałych. Składki przypi-

sane brutto w grupie 3 (AC) wynosiły 5,3 miliarda zł i wzrastały od 2006 r. 

w tempie 5,6% rocznie. W 2010 r. segment osób fizycznych stanowił 54% ł�cz-

nego przypisu, a segment firm 41%. Najszybciej wzrastał przypis w segmencie 

przedsi�biorstw 9% rocznie w porównaniu do 3,3% w segmencie klientów in-

dywidualnych i 6,2% w pozostałych. 

                                       
8 Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006–2010, Raport Polskiej Izby Ubez-

piecze� 2012, Stycze� 2012, PIU, Warszawa, s. 10. 
9 Ibidem, s. 11.  
10 Ibidem, s. 12. 
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Rys. 1. Porównanie liczby zarejestrowanych samochodów osobowych, warto�ci składki brutto 

z ubezpiecze� komunikacyjnych oraz warto�ci składki brutto ogółem, działu II ubezpiecze�

	 r ó d ł o: analizy własna, na podstawie danych GUS, KNF, PIU,  

Na rys. 2 pokazano szkodowo�� ubezpiecze� komunikacyjnych na tle 

składki zbieranej z ubezpiecze� komunikacyjnych. Wska�nik szkodowo�ci jest 

to stosunek odszkodowa� i �wiadcze�, z uwzgl�dnieniem zmiany stanu rezerw 

na niewypłacone odszkodowania i �wiadczenia, do składki zarobionej
11

. Zgodnie 

ze statystykami Komendy Policji w latach 2006–2009 liczba zgłaszanych kolizji 

systematycznie malała. Wyj�tkowa zima z przełomu 2009/2010 spowodowała 

jednak gwałtowny wzrost zgłosze� (o ponad 34 tys.). Liczba wypadków oraz 

ofiar �miertelnych systematycznie spadała, pocz�wszy od roku 2007. W roku 

2009 liczba wypadków oraz ł�czna liczba rannych i zabitych zmalała o 10%, 

a w roku 2010 było to ponad 12%. Niestety liczba ofiar w relacji do ilo�ci wy-

padków maleje w tym okresie zaledwie o 1% rocznie. Pocz�wszy od 2003 r., 

zmniejszyła si� liczba kradzie�y pojazdów z ponad 54 tys. w 2003 r. do około 

16 tys. w roku 2010
12

. Oznacza to wpływ czynników pogodowych na liczb�
zdarze� obj�tych ubezpieczeniami komunikacyjnymi a tak�e zmian� struktury 

posiadania pojazdów komunikacyjnych, których powszechno�� wpływa na 

znaczn� liczb� zdarze� szkodowych.

                                       
11 Rozporz�dzenie RM z dnia 24 lipca 1995 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie szcze-

gółowych zasad rachunkowo�ci ubezpieczycieli, DzU 1995, nr 90, poz. 448. 
12 Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce, op. cit., s. 16. 
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Rys. 2. Porównanie szkodowo�ci z tytułu ubezpiecze� komunikacyjnych oraz składki brutto  

z ubezpiecze� komunikacyjnych 

	 r ó d ł o: jak do rys. 1.  

Rys. 3. Porównanie wska�nika szkodowo�ci z ubezpiecze� komunikacyjnych 

oraz zysku technicznego sektora ubezpiecze� komunikacyjnych 

	 r ó d ł o: jak do rys. 1.  
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Ł�czna liczba polis w grupie 10 (OC) wynosiła 18,4 miliona i rosła w ci�gu 

ostatnich 5 lat �rednio 4,7% rocznie. W 2010 r. udział osób fizycznych wynosił 

89% ł�cznej liczby polis, za� udział podmiotów z osobowo�ci� prawn� 9%. Naj-

szybciej rosła liczba polis w segmencie przedsi�biorstw – �redniorocznie 6,3%, 

w porównaniu do 4,6% w segmencie klientów indywidualnych i 2,6% w pozo-

stałych. Ł�czna liczba polis w grupie 3 (AC) wynosiła 5,4 miliona. W 2010 r. 

udział osób fizycznych wynosił 75% ł�cznej liczby polis, za� udział podmiotów 

z osobowo�ci� prawn� 23%.  

Udział liczby polis OC w ł�cznej liczbie polis komunikacyjnych wynosił 

w 2010 r. 77,3% i zmalał o ponad 2 p.p. w ci�gu ostatnich 5 lat. W segmencie 

przedsi�biorstw udział ten wynosił 58% w porównaniu z 80% w segmencie in-

dywidualnym oraz 63% w pozostałych. 

Liczba polis OC do ł�cznej liczby zarejestrowanych pojazdów spadła 

o 5 p.p. w ostatnich pi�ciu latach. Liczba polis AC do ł�cznej liczby zarejestro-

wanych pojazdów wynosiła 23,4% i wzrastała systematycznie z poziomu 21,8% 

w 2006 r. Z powy�szego wynika, i� nasycenie rynku w segmencie ubezpiecze�
AC ro�nie, a OC maleje. Sumarycznie liczba polis ubezpiecze� komunikacyj-

nych przewy�sza liczb� zarejestrowanych pojazdów
13

.

Udział liczby wypłat OC w ł�cznej liczbie wypłat komunikacyjnych wyno-

sił w 2010 r. 55,9% i zmalał około 2 p.p. w ci�gu ostatnich 5 lat. W segmencie 

przedsi�biorstw i pozostałych instytucji udział ten wynosił 40% w porównaniu 

z 63% w segmencie indywidualnym. 

Odszkodowania wypłacone brutto w grupie 10 (OC) wynosiły 5,3 miliarda zł. 

W 2010 r. osoby fizyczne stanowiły 74% sumy odszkodowa�, a firmy 22%. 

Odszkodowania wypłacone brutto w grupie 3 (AC) wynosiły 3,9 miliarda zł 

i rosły w ci�gu ostatnich 5 lat z 7,4% rocznie. W 2010 r. osoby fizyczne stano-

wiły 56% sumy odszkodowa�, a firmy 36%. Najszybciej rosła warto�� odszko-

dowa� w segmencie przedsi�biorstw i pozostałych instytucji – 6% rocznie. 

W segmencie klientów indywidualnych było to 5,1%. 

Cz�sto�� odszkodowa�14
 liczona wzgl�dem samochodów osobowych wzro-

sła z 4% w roku 2008 do 4,9% w roku 2010. Cz�sto�� liczona wzgl�dem ogółu 

zarejestrowanych pojazdów powielała powy�szy trend i w tym samym okresie 

wzrosła z 3% do 3,7%. Po gwałtownym wzro�cie o 50% relacji liczby odszko-

dowa� do liczby zgłoszonych kolizji w latach 2007–2009 trend ten zatrzymał si�
na warto�ci zbli�onej do 2% w 2010 r. 

                                       
13 Ibidem, s. 24. 
14 Liczba wypłat odszkodowa� / liczby zarejestrowanych pojazdów.
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4. WPŁYW UBEZPIECZE� KOMUNIKACYJNYCH NA SEKTOR 

UBEZPIECZENIOWY W POLSCE 

Analizuj�c wektory danych porównano trendy i zale�no�ci zmiennych. Do 

tego celu wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona. Zało�ono, �e korela-

cja pomi�dzy zmiennymi jest bardzo silna w przypadku wyst�powania warto�ci 

bezwzgl�dnej wska�nika powy�ej 0,7, silna od 0,5 do 0,69, poni�ej 0,5 nie wy-

st�puje zale�no��. Wzajemne zale�no�ci zmiennych pokazano w tab. 1. 

T a b e l a  1 

Analiza korelacji zmiennych 

Inflacja

Liczba 

samochodów 

osobowych

Składka brutto 

z ubezpiecze�
komunikacyjnych

Składka 

brutto 
ogółem 

działu II

Zysk techniczny 

z ubezpiecze�
komunikacyjnych

Zysk 

netto 
działu 

II 

Szkodowo�� na 

ubezpiecze�
komunikacyjnych

Liczba samocho-

dów osobowych –0,301 – – – – – – 

Składka brutto 
z ubezpiecze�
komunikacyjnych –0,429 0,955 – – – – – 

Składka brutto 
ogółem działu II –0,329 0,996 0,962 – – – – 

Zyk techniczny 

z ubezpiecze�
komunikacyjnych –0,540 –0,469 –0,430 –0,528 – – – 

Zysk netto  

działu II –0,474 0,771 0,829 0,787 0,244 – – 

Szkodowo�� na 

ubezpieczeniach 
komunikacyjnych –0,269 0,144 0,076 0,167 –0,210 –0,090 – 

PKB –0,118 0,202 0,348 0,162 0,784   0,365 –0,531 

	 r ó d ł o: analizy własne.  

Analizuj�c warto�� współczynnika korelacji Pearsona w grupie zmiennych 

wzi�tych pod uwag� ujawniaj� si� ciekawe trendy. Dane makroekonomiczne, 

takie jak inflacja czy dynamika wzrostu PKB, praktycznie nie s� skorelowane 

z analizowanymi zmiennymi z sektora ubezpieczeniowego. Poza zmienn� zysk 

techniczny z ubezpiecze� komunikacyjnych, gdzie warto�� 0,78 wskazuje na 

zale�no�� tej zmiennej od PKB.  

Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych wpływa na warto�ci cha-

rakteryzuj�ce działania operacyjne TU, takie jak przypis z komunikacji, przypis 

ogółem czy zysk netto działu II. Ze wzgl�du na obowi�zkowo�� ubezpiecze�
OC, ta zale�no�� jest oczywista.  

Kolejn� zmienn� jest składka brutto z ubezpiecze� komunikacyjnych, która 

jest powi�zana z liczb� samochodów osobowych, wpływa ona na przypis ogó-
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łem działu II oraz zysk działu II. Wynik techniczny z ubezpiecze� komunikacyj-

nych praktycznie znacz�co jest skorelowany jedynie z PKB. Słaba korelacja 

odwrotna wyst�puje z inflacj�, czy składk� działu II. 

Warto zaznaczy�, �e szkodowo�� na ubezpieczeniach komunikacyjnych jest 

zale�na od innych zmiennych, bowiem �adna z analizowanych zmiennych nie 

oddziałuje znacz�co na wska�nik szkodowo�ci, a co si� z tym wi��e równie�
efektywno�� ubezpiecze� komunikacyjnych mierzona wynikiem technicznym 

z ubezpiecze� komunikacyjnych. 

5. PODSUMOWANIE 

Podsumowuj�c wyniki wykonanych analiz mo�na stwierdzi�, �e ubezpie-

czenia komunikacyjne determinuj� kształt polskiego sektora ubezpiecze� maj�t-
kowych. �wiadczy o tym wysoka zale�no�ci składki brutto działu II od liczby 

samochodów osobowych czy składki z ubezpiecze� komunikacyjnych. Zdecy-

dowanie mo�na stwierdzi�, �e rynek ubezpiecze� komunikacyjnych mierzony 

przychodem ze składki brutto, ro�ne w takim samym tempie jak ilo�� zareje-

strowanych samochodów osobowych samochodów w Polsce. Jednocze�nie 

zmienia si� struktura kosztów ubezpieczeniowych, bowiem zyskowno�� netto 

komunikacji nie jest zale�na od zysku technicznego na ubezpieczeniach komu-

nikacyjnych. Ale jednocze�nie zysk działu II jest zale�ny od składki brutto zbie-

ranych z ubezpiecze� komunikacyjnych. Mo�e to oznacza�, �e ubezpieczenia 

komunikacyjne s� swoistym wehikułem dotarcia do klienta z innymi bardziej 

efektywnymi ubezpieczeniami maj�tkowymi, a tak�e, �e ubezpieczenia komuni-

kacyjne stanowi� podstawowe pole walki konkurencyjnej w�ród TU. 

Szkodowo�� na ubezpieczeniach komunikacyjnych nie jest zale�na od ilo�ci 

zarejestrowanych samochodów osobowych. Ponadto wska�nik szkodowo�ci nie 

jest zale�ny od analizowanych zmiennych, czyli wpływ na warto�� wypłacanych 

odszkodowa� musz� mie� inne czynniki. St�d mo�liwy wniosek, �e zale�no��
pomi�dzy szkodowo�ci� ubezpiecze� komunikacyjnych a rynkiem ubezpiecze�
komunikacyjnych nie wyst�puje. �wiadczy o tym to, �e szkodowo�� nie ro�nie 

wraz z liczb� samochodów osobowych, czy składk� brutto z ubezpiecze� komu-

nikacyjnych. Jednak�e ilo�� czynników maj�cych wpływ na t� zale�no�� wydaje 

si� nie by� wyczerpana, chocia�by rodzaj samochodu osobowego czy zmieniaj�-
cy si� charakter kierowców, st�d do jednoznacznego wniosku konieczne s� dal-

sze badania.  

Zysk netto maj�tkowych TU nie jest zale�ny od zysku technicznego z ubez-

piecze� komunikacyjnych. Jest to ciekawa obserwacja, mo�na st�d wyci�gn��
wniosek, �e TU musz� zebra� składk� z komunikacji, bowiem to determinuje ich 

zysk i pozycj� na rynku. Czyli ze wzgl�du na krótk� histori� cz��ci TU na pol-
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skim rynku i brak długoterminowych zobowi�za� odszkodowawczych, funkcj�
zysku TU działu II jest zebrana składka brutto z ubezpiecze� komunikacyjnych a 

nie ich zyskowno�� techniczna. To powinno si� zmieni� w czasie, gdy s�dy b�d�
obci��ały TU dodatkowymi odszkodowaniami. 

Postawiona hipoteza w �wietle wykonanych analiz wydaje si� by� udowod-

niona. Zysk netto sektora ubezpiecze� maj�tkowych jest zale�ny od sektora 

ubezpiecze� komunikacyjnych, a w szczególno�ci liczby zarejestrowanych sa-

mochodów osobowych, oraz zbieranej składki z komunikacji. Natomiast zysk 

techniczny z ubezpiecze� komunikacyjnych nie jest skorelowany z zyskowno-

�ci� sektora ubezpiecze� maj�tkowych. 
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MOTOR INSURANCE IN POLAND – MULTIVARIATE ANALYSIS

Motor insurance in the Polish insurance sector are a major source of revenue. Rapid increase 

in number of passenger cars registered in Poland since 2000 caused the increase in revenue of 

Insurance Companies (IC) of this title. The primary objective of this paper is to describe the role of

insurance in the Polish insurance sector, in particular, seeking answers to questions about the 

impact of insurance on the insurance sector. Results obtained analyzes indicate that the motor 

insurance sector determines the shape of the Polish life insurance. Evidenced by the high gross 

premiums depending on the number of section II cars, the footnote of motor sector. You can 

definitely tell that the motor insurance market growing at the same rate as the number of registered 

cars in Poland, as measured by gross. At the same time changing the cost structure of insurance, 

since the communication net profitability is not dependent on technical profit on car insurance. But 

while the profits of Section II is dependent on gross premiums collected from insurance. What can 

you mean that car insurance is a kind of vehicle for reaching customers with other more effective 

property insurance. And that motor insurance are key competitive battleground among IC. Loss 

ratio for motor insurance is not dependent on the number of registered passenger cars. Net 

efficiency of IC property is not dependent on the efficiency of motor insurance, the measured 

result of technology. 

Key words: motor insurance, financial situation, non-life insurance companies.


