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TEMATYKA WYKŁADÓW 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. 

Pojęcie rynku ubezpieczeniowego, 

zasady organizacji rynku 

ubezpieczeniowego 

- definicja rynku ubezpieczeniowego, strona podażowa i popytowa 

- zasada prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  

- zasada koncesjonowania działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej 

- zasada rozdziału branż 

- zasada ochrony ubezpieczonych i poszkodowanych  

- zasada ograniczenia pozaubezpieczeniowej działalności 

ubezpieczeniowej 

- zasada otwarcia polskiego rynku ubezpieczeniowego 

-  zasada nadzoru państwa nad działalnością ubezpieczeniową 

2. Składniki rynku ubezpieczeniowego 

- instytucje rynku ubezpieczeniowego 

- pośrednicy ubezpieczeniowi 

- rzeczoznawcy 

- firmy szkoleniowe oraz firmy wyspecjalizowane w ocenie ryzyka  

i likwidacji szkód 

3. 
Rola i zadania najważniejszych instytucji 

rynku ubezpieczeniowego 

- Komisja Nadzoru Finansowego 

- Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

- Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

- Rzecznik Ubezpieczonych 

- Polska Izba Ubezpieczeń 

4. Struktura rynku ubezpieczeniowego 

- zakłady ubezpieczeń i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w dziale I 

- zakłady ubezpieczeń i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w dziale II 

- struktura portfela zakładów i towarzystw ubezpieczeń w dziale I i II  

w wybranych latach 

- struktura szkodowości wg grup ubezpieczeń na polskim rynku 

ubezpieczeniowym w wybranych latach  

5. Pośrednicy na rynku ubezpieczeniowym 

- rejestr agentów i brokerów ubezpieczeniowych 

- struktura składek ubezpieczeniowych zbieranych przez pośredników 

ubezpieczeniowych i pozostałe podmioty  rynku  

TEMATYKA ĆWICZEŃ 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. 

Obliczanie wskaźników stopnia  rozwoju 

rynku ubezpieczeniowego w wybranych 

latach 

- wskaźnik obrotu 

- wskaźnik gęstości statystycznej  

- wskaźnik gęstości finansowej 

- wskaźnik penetracji  

2. 

Obliczanie wskaźników efektywności 

działalności zakładów ubezpieczeń  

w wybranych latach 

- wskaźnik szkodowości brutto 

- wskaźnik kosztów akwizycji 

- wskaźnik rentowności sprzedaży 

- wskaźnik rentowności działalności technicznej  

3. 

Obliczanie wskaźników wypłacalności 

zakładów ubezpieczeń w wybranych 

latach  

- pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi  

- pokrycie kapitału gwarancyjnego środkami własnymi  

- pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 

4. 
Obliczanie koncentracji rynku 

ubezpieczeniowego w wybranych latach  

- wskaźnik koncentracji Crn 

- indeks HHI 
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