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Analiza wypłacalności towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych w reżimie Solvency II

W artykule dokonano analizy wypłacalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w reżimie 
prawnym Solvency II na podstawie sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej wszystkich to-
warzystw ubezpieczeń wzajemnych zobowiązanych do sporządzenia i publikacji tych sprawozdań. 
W artykule scharakteryzowano formę prawną towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz system 
wypłacalności Solvency II. Następnie przeprowadzono analizę jakości i wysokości środków własnych, 
analizę wysokości i dekompozycji kapitałowego wymogu wypłacalności i minimalnego wymogu kapi-
tałowego oraz analizę pokrycia wymogów kapitałowych dopuszczonymi środkami własnymi. 

Słowa kluczowe: towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Solvency II, analiza finansowa, wypłacalność, 
rynek ubezpieczeń.

Wstęp

Europejski system ubezpieczeń gospodarczych jest w okresie przełomowych zmian spowodowa-
nych implementacją do krajowych systemów ubezpieczeń postanowień Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie podejmowania i pro-
wadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). Podstawowym za-
łożeniem dyrektywy było zwiększenie bezpieczeństwa i harmonizacja zasad prowadzenia dzia-
łalności ubezpieczeniowej na terytorium Unii Europejskiej. Regulacja prawna całkowicie zmieniła 
zasady ustalania wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
których skala działalności jest w większości przypadków mniejsza niż ubezpieczeniowych spółek 
akcyjnych, zostały zobowiązane do przestrzegania tych samych norm adekwatności kapitałowej. 
W artykule poddano analizie wypłacalność zakładów ubezpieczeń prowadzących swoją działal-
ność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na podstawie sprawozdań o wypłacalności 
i kondycji finansowej.
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Analysis of solvency of mutual insurance companies under 
the Solvency II regime

The article analyzes the solvency of mutual insurance companies in Poland under the legal system 
Solvency II. The analysis is based on the solvency and financial condition reports of all mutual insur-
ance companies obliged to prepare and publish these reports. The article describes the legal form 
of the mutual insurance company and Solvency II system. Then, an analysis of the quality and amount 
of own funds, an analysis of the amount and decomposition of the capital solvency requirement and 
the minimum capital requirement and an analysis of covering capital requirements with eligible own 
funds was carried out.
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