Ocena podmiotów ubezpieczeniowych grupy PZU na tle rynku ubezpieczeń
Kalicki K., Wanat-Połeć W., Rola ubezpieczeń w systemie finansowania państwa, „Prawo
Administracyjne” 1996, nr 2.
Kucka E., Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, UWM, Olsztyn 2009.
Lisowski J., Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, [w:] Handschke
J., Monkiewicz J. [red.], Ubezpieczenia, Poltex, Warszawa 2010.
ALDONA
STANDAR
Metodologia
analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń,
Warszawa
2010, http://www.knf.gov.pl/Images/metodologia_tcm75–2546.pdf [dostęp:
ALDONA
MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA
10.01.2014].
Milowy krok w realizacji strategii akwizycji, PZU, Warszawa 2014.
Popek M., Szymański M., Pomyśl o swojej emeryturze już dziś, KNF, Warszawa 2012.
Raport Roczny Grupy PZU, PZU, Warszawa 2008–2014 (odpowiednie lata).
Ronka-Chmielowiec W., Borda M., Chmielowiec-Lewczuk M., Kowalczyk P. [red.], Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2004.
Ronka-Chmielowiec W., Kwiecień I., Kuziak K., Jajuga K. [red.], Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko,
Polskiezaprezentowano
Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawapodmiotów
2002. ubezpieczeniowych grupy PZU na tle
W artykule
ocenę funkcjonowania
Sangowski
T., Ubezpieczenia
w gospodarce
rynkowej,
„Branta”, Bydgoszcz–
rynku
ubezpieczeń.
Przedstawiono
rolę podmiotów
grupyOficyna
PZU naWydawnicza
rynku ubezpieczeniowym
oraz ocePoznań
1998. finansową. W tym celu posłużono się analizą wskaźnikową. Szczególną uwagę
niono
jej kondycję
Sprawozdanie
Zarządu
z działalności
PZUna
zawskaźnikach
rok 2014, PZU,
Warszawa sprawności
2014.
w
przypadku analizy
finansowej
skupiono
rentowności,
działania oraz
Strategia
Grupy PZU
na lataprzeprowadzonych
2015–2020, Ubezpieczenia,
Inwestycje,
Zdrowie,finansowa
PZU, Warszawa
2015.
współ
zależności.
W wyniku
analiz dowiedziono,
że sytuacja
największeUstawa
z
dnia
22
maja
2003
r.
o
działalności
ubezpieczeniowej
(Dz.
U.
2003,
nr
124,
poz.
1151
go polskiego ubezpieczyciela jest korzystna, pomimo zmiennych warunków rynkowych i intensywnej
z późn.
zm.).
polityki
inwestycyjnej
badanego podmiotu.
Zagregowane wskaźniki efektywności, Rocznik rynku ubezpieczeń, KNF, Warszawa, 2008–2014
(odpowiednie
lata).finansowa, analiza wskaźnikowa, grupa PZU, ubezpieczenia społeczne, ubezSłowa
kluczowe: analiza
pieczenia gospodarcze.
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