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1. Informacje o raporcie
 

Raport poświęcony odpowiedzialności społecznej 
marki SKOK Ubezpieczenia opublikowany został 
w sierpniu 2013 roku i zawiera omówienie założeń i me-
tod wdrażania działań z zakresu CSR przez występu-
jące wspólnie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
SKOK oraz Towarzystwo Ubezpieczeń SKOK ŻYCIE SA.
 
Jest to pierwszy tego typu raport SKOK Ubezpieczenia, 
który zawiera najważniejsze aspekty działalności pro-
społecznej SKOK Ubezpieczenia w roku ubiegłym. 
Raport stanowi podsumowanie rocznej aktywności 
marki zmierzającej do wsparcia realizacji zbieżnych 
z ideą CSR, zarówno w wymiarze publicznym, jak i tej 
ukierunkowanej na poprawę warunków i efektyw-
ności pracy.
 
W raporcie zostały opisane aktywności z różnych 
obszarów działalności � rmy – od tworzenia przy-
jaznego środowiska pracy dla pracowników, przez 
działania związane z ochroną środowiska naturalnego, 
po zaangażowanie w różnorodne formy wsparcia 
społecznego, które potwierdzają priorytety � rmy łą-
czące rozwój biznesowy z zaangażowaniem na rzecz 
społeczeństwa.
 
Raport przedstawia również najistotniejsze informa-
cje poświęcone wartościom prezentowanym przez 
grupę SKOK, której SKOK Ubezpieczenia stanowi in-
tegralną część.

1. Information on the report

The report on corporate social responsibility 
of SKOK Ubezpieczenia (CU Insurance) was published 
in August 2013. It contains a discussion of the assump-
tions for and methods of implementation of CSR ac-
tivities by Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 
or TUW  SKOK (CU Mutual Insurance society) 
and TU SKOK ŻYCIE SA (CU Life Insurance society, 
Joint-Stock Company) operating jointly.

This is the � rst CU Insurance report of this kind, 
covering major aspects of CU Insurance pro-social 
activities undertaken last year. The report recapitu-
lates the brand’s annual e� orts aimed at supporting 
the measures in the � eld of CSR, both as far as the 
public dimension is concerned, and that regarding 
improvement of conditions and e�  ciency of work. 

Described in the report are activities from various 
� elds of the company operation, from the develop-
ment of a congenial working environment for the 
sta�  to natural environment protection measures 
to involvement in di� erent kinds of social support 
con� rming the company priorities; these include 
combining business development with pro-social 
involvement.

The report also presents information on the values 
cherished within the credit union group (system), 
of which group the CU Insurance is part and parcel. 



 13  12 

List prezesa

Szanowni Państwo,
 
z przyjemnością przekazuję Państwu pierwszy raport 
społecznej odpowiedzialności SKOK Ubezpieczenia. 
Mam nadzieję, że publikacja obejmująca aktywność 
marki w roku 2012 stanowić będzie wyraz dążenia 
do stałego zwiększania i systematyzowania działań 
prowadzonych przez SKOK Ubezpieczenia w zakre-
sie CSR, działań na rzecz klientów i pracowników, 
ale przede wszystkim działań na rzecz środowiska 
i społeczeństwa podejmowanych w ramach troski 
o nasze wspólne dobro.

SKOK Ubezpieczenia i działające pod tą marką dwa 
towarzystwa – TUW SKOK i TU SKOK ŻYCIE SA od wielu 
lat kładą nacisk na prowadzenie działalności w duchu 
współpracy i wzajemnego poszanowania. Efektem 
dążeń Zarządu i pracowników stało się wzmoc-
nienie wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku 
SKOK Ubezpieczenia jako marki odpowiedzialnej 
i godnej zaufania.

Realizowana przez TUW SKOK i TU SKOK ŻYCIE SA 
polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie nie 
jest trendem, nie jest podążaniem za modą. Jest 
konsekwencją wieloletnich starań o właściwe funk-
cjonowanie towarzystw ubezpieczeniowych działa-
jących w ramach ruchu spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo-kredytowych w otoczeniu rynkowym. Nasze 

A letter from the President

Ladies and Gentlemen,

It is with pleasure that I present to you the � rst re-
port on the corporate social responsibility of SKOK 
Ubezpieczenia (CU Insurance). I hope that the pub-
lication, recapitulating the brand’s activities in 2012, 
will be yet another token of the e� orts, permanently 
and systematically carried out by CU Insurance in the 
� eld of CSR for the sake of the customers and sta� , 
but also, and even more so, for the bene� t of natu-
ral environment and the society, in the name of our 
common good. 

For many years now SKOK Ubezpieczenia (CU Insu-
rance) and the two insurance societies operating un-
der the brand, i.e. the CU Mutual Insurance Society 
and CU Life Insurance Society, joint stock company, 
have put stress on the functioning in the spirit 
of cooperation and mutual respect. The e� orts 
of the Management Board and Sta�  have resulted 
in reinforcement of both the external and internal 
image of CU Insurance as a responsible and reliable 
brand. 

The CSR policy, as followed by both insurance socie-
ties, is not a mere trend or fashion. It stems from our 
long-standing e� orts to make the insurance societies 
working within the credit union movement success-
fully operate in the market environment. Our activities 

działania wynikają z pragnienia realizacji misji 
SKOK-ów, misji spółdzielczych i wzajemnych towa-
rzystw ubezpieczeniowych, ale przede wszystkim 
z pragnienia realizacji idei, która powinna przyświe-
cać każdemu ubezpieczycielowi – idei zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkim tym, którzy nam ufają 
i powierzają nam swój los.

Wierzę, że właśnie wyzwania biznesu odpowiedzial-
nego społecznie pozwolą nam tę ideę zrealizować.

Troska o etykę w biznesie, ekologię, poszanowanie 
ludzkiej godności i umiejętność przejęcia odpo-
wiedzialności za społeczność, w której funkcjonują 
SKOK Ubezpieczenia, to w praktyce troska o nas sa-
mych. Dlatego też angażujemy się w coraz większym 
stopniu w kolejne projekty związane z edukacją ubez-
pieczeniową i szeroko rozumianym bezpieczeństwem, 
angażujemy się w aktywizację lokalnych społeczno-
ści, aktywnie działamy na rzecz promocji czytelnic-
twa, wspieramy kulturę i sztukę. To nasza wspólna 
powinność.
 
Wierzę, że ten raport choć po części przybliży Państwu 
naszą działalność w wymiarze społecznym i pozwoli 
spojrzeć na SKOK Ubezpieczenia jak na instytucję, 
która – choć niezależna – działa zgodnie z ideą przy-
świecającą ruchowi SKOK w Polsce i na świecie: „Nie 
dla zysku, nie z � lantropii, lecz dla dobra wspólnego”.
 
Zachęcam do lektury

 

  Grzegorz Buczkowski
  Prezes SKOK Ubezpieczenia

are driven by the desire to meet the mission of credit 
unions, the mission of cooperative and mutual insur-
ance societies. First of all, however, they are guided 
by the idea which should lie behind the operation 
of any insurer – the idea to provide security to all those 
who trust us and place their fate in our hands.

I believe that it is just through the rising to the chal-
lenges of the CSR business that the idea can be met.
The concern for business ethics, natural environ-
ment, respect of human dignity and the ability to take 
over the responsibility for the community in which 
the CU Insurance operate, means, in fact, the con-
cern for ourselves. This is why we get involved, on an 
ever greater scale, in projects related to the education 
in insurance and broadly termed security or attempt 
at making local communities more active. We pro-
mote readership, support culture and art. This is our 
common duty.

I am convinced that this report will allow you to have 
at least some insight into the social dimension 
of our activities and to perceive SKOK Ubezpieczenia 
as an institution, which – while staying independent – 
subscribes to the idea of the credit union movement 
in Poland and elsewhere: “Not for pro� t, not for char-
ity, but for service.”

Please read on!

  Grzegorz Buczkowski
  President
  Credit Union Insurance

Grzegorz Buczkowski
Prezes SKOK Ubezpieczenia,
Członek Rady Dyrektorów AMICE

Grzegorz Buczkowski
President of CU Insurance, 
member of AMICE Board of Directors
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2. Mission of Credit Union Insurance

History of Credit Union Insurance

Since 2006 there have been two insurance socie-
ties operating under the common brand of Credit 
Union Insurance – Towarzystwo Ubezpieczen 
Wzajemnych (CU Mutual Insurance society) and 
TU SKOK ZYCIE SA (CU Life Insurance society, Joint-
Stock Company). The societies work hand in hand of-
fering a full range of insurance products, adapted to 
the customers’ needs and capacities.

SKOK Ubezpieczenia (CU Insurance) operate as 
a single brand uniting independent institutions. At 
the same time, they remain part of the country’s 
credit union group which provides � nancial services 

2. Misja SKOK Ubezpieczenia

Historia SKOK Ubezpieczenia

Pod wspólną marką SKOK Ubezpieczenia, począwszy 
od 2006 roku, funkcjonują dwa towarzystwa ubezpie-
czeniowe – TUW SKOK oraz TU SKOK ŻYCIE SA. Na co 
dzień oba towarzystwa łączą swoje siły, oferując pełną 
gamę produktów ubezpieczeniowych dopasowanych 
do oczekiwań i możliwości klientów.

SKOK Ubezpieczenia funkcjonują jako osobna marka 
zrzeszająca niezależne instytucje. Pozostają przy tym 
częścią grupy SKOK, która świadczy usługi � nansowe 
dla ponad 2,5 mln polskich rodzin. Co ważne, grupa 
SKOK zbudowana została wyłącznie w oparciu o polski 
kapitał.
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• educational institutions 
• enterprises

3. Development, growth and diversi� cation Poland’s 
CUs’ income.

TUW SKOK 
(CU Mutual Insurance society)

CU Mutual Insurance society has existed in the mar-
ket since 1995 and has been dealing with prop-
erty and other personal insurance under a licence 
of the Minister of Finance of 27 February, 1995. 

Until 1997 the society had been operating as 
TUW “Praca” (“Labour” Mutual Insurance society), of-
fering insurance against unemployment. In August 
1997 it became part of the structure of Poland’s credit 
union system. As a result, its name was changed 
to that of TUW SKOK (CU Mutual Insurance society) 
and the entity started operating in the credit union 
market.

From the very beginning the mission of CU Mutual 
Insurance society has included the raising of insur-
ance awareness and satisfying credit unions’ insurance 
needs. The obejctive has been achieved through pro-
viding comprehensive insurance coverage to credit 
unions and their membership and, further on, also 
to clients not being credit union members.

TU SKOK ŻYCIE SA 
(CU Life Insurance society, Joint-Stock Company)

The TU SKOK ŻYCIE SA (CU Life Insurance society, 
Joint-Stock Company) started operating in 2003. 
The Society was formed as a result of the acquisi-
tion of Metropolitan Life Poland SA by TUW SKOK 
and the National Association of Cooperative 
Savings and Credit Unions (Polish abbreviation 
KSKOK) to offer comprehensive life insurance 
to customers.

CU Life Insurance society aims at providing com-
prehensive insurance coverage (with protective 
and savings functions included) to its clients all 
over the country. The society addresses customer 
needs through development of quality insurance 
products and provision of service commensurable 
with what the society’s clients need and require. 
The entity makes it a rule to permanently improve 
the business processes it carries out, so as to make its 
operation more e�  cient. It also sticks to the ethical 
standards which, in the company’s opinion, should 
be the determinants of the operation of market 
entities.

to more than 2.6 million Poles. Most importantly, 
the credit union group has been entirely based on 
Polish capital.

To ful� ll the social mission that CU Insurance have set 
for themselves, they get involved in the following:

1. Protection of assets and � nancial security of:

• institutions of the CU system,
• other co-operative institutions,
• foundations,
• organizational units of churches and religious 

communities,
• trade unions
• housing co-operatives,
• industry trade groups
• educational institutions 
• enterprises

2. Protection of life, health and possessions of mem-
bers and personnel of:

• institutions of the CU system,
• other co-operative institutions,
• foundations,
• organizational units of churches and religious 

communities,
• trade unions
• housing co-operatives,
• industry trade groups

Realizując misję społeczną, którą stawia przed sobą 
marka SKOK Ubezpieczenia, towarzystwa angażują 
się w:

1. Ochronę majątku i bezpieczeństwa � nansowego:

• instytucji systemu SKOK,
• innych instytucji spółdzielczych,
• fundacji,
• jednostek organizacyjnych Kościołów i związków 

wyznaniowych,
• związków zawodowych,
• instytucji oświatowo-wychowawczych,
• przedsiębiorstw.

2. Ochronę życia, zdrowia i majątku, członków 
i pracowników:

• instytucji systemu SKOK,
• innych instytucji spółdzielczych,
• fundacji,
• jednostek organizacyjnych Kościołów i związków 

wyznaniowych,
• związków zawodowych,
• wspólnot mieszkaniowych,
• branżowych grup pracowniczych,
• instytucji oświatowo-wychowawczych,
• przedsiębiorstw.

3. Wspieranie rozwoju, wzrostu i dywersy� kacji przy-
chodów SKOK.

 
TUW SKOK

 
TUW SKOK istnieje na rynku od 1995 roku i prowadzi 
działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych 
i pozostałych osobowych na podstawie zezwolenia 
Ministra Finansów z dnia 27.02.1995 roku.

Do 1997 roku towarzystwo działało pod nazwą 
TUW „Praca” i oferowało ubezpieczenia od utraty 
pracy. W sierpniu 1997 roku towarzystwo stało się 
częścią struktury systemu spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych, czego efektem była zmiana 
nazwy na TUW SKOK i rozpoczęcie działalności 
na rynku SKOK-ów.
 
Misją TUW SKOK od samego początku było kształtowa-
nie świadomości ubezpieczeniowej oraz zaspokajanie 
potrzeb spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych w zakresie ubezpieczeń, poprzez zapewnienie 
kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej SKOK-om 
oraz ich członkom, a w późniejszym czasie również 
klientom niebędącym członkami SKOK-ów.

TU SKOK ŻYCIE SA

 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych 
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna 
rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2003 roku. 
Towarzystwo powstało w wyniku nabycia przez 
TUW SKOK oraz Krajową SKOK 100% akcji Metropolitan 
Life Poland SA, w celu zaoferowania klientom kom-
pleksowych ubezpieczeń na życie.
 
TU SKOK ŻYCIE SA dąży do zapewnienia komplekso-
wej ochrony ubezpieczeniowej z funkcjami ochron-
nymi i oszczędnościowymi na terenie całego kraju. 
W swoich działaniach odpowiada na potrzeby kon-
sumentów poprzez dostarczanie im wysokiej jakości 
produktów ubezpieczeniowych oraz poprzez proces 
obsługi zaspokajający potrzeby i wymagania klientów.  
Towarzystwo stawia sobie za cel ciągłe doskonalenie 
realizowanych procesów zmierzających do poprawy 
funkcjonowania organizacji oraz podtrzymywanie 
standardów etycznych, które winny stanowić wy-
znaczniki działania odpowiedzialnych podmiotów 
rynkowych.

Wyznaczniki etyczne SKOK Ubezpieczenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe działające w ramach 
wspólnej marki SKOK Ubezpieczenia dążą do zapew-
nienia swoim klientom wysokiej jakości produktów 
i usług. SKOK Ubezpieczenia, będąc gwarantem bez-
pieczeństwa i synonimem zaufania konsumentów, 
prowadzą swoją działalność zgodnie z wymogami 
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etyki biznesowej oraz w poczuciu odpowiedzialności 
tak za klientów, jak i za otoczenie marki i pracowników 
towarzystw ubezpieczeniowych.
 
W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi 
klienta, gwarancji szerokiego dostępu do usług ubez-
pieczeniowych oraz właściwej realizacji swojej misji, 
w skład marki wchodzą dwa zróżnicowane typy towa-
rzystw ubezpieczeniowych – działające w myśl zasad 
etyki biznesowej TU SKOK ŻYCIE SA oraz funkcjonu-
jące w oparciu o ideę wzajemności i wspólnotowości 
TUW SKOK.

Obok poszanowania wyznaczników społecznej odpo-
wiedzialności biznesu SKOK Ubezpieczenia dążą także 
do realizacji misji społecznej oraz idei spółdzielczości 
przyświecającej wszystkim podmiotom należącym 
do grupy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kre-
dytowych. Zgodnie z założeniami funkcjonowania 
SKOK-ów celem działania wszystkich podmiotów 
grupy jest między innymi obsługa ludzi, którzy bez 
możliwości korzystania ze spółdzielczych kas byliby 
pomijani w dostępie do pewnych usług � nansowych 
oraz ubezpieczeniowych.
 
Zgodnie z misją SKOK Ubezpieczenia oraz ideą dzia-
łania podmiotów grupy SKOK towarzystwa ubezpie-
czeniowe kierują się następującymi wyznacznikami:

• uczciwość,
• budowanie wzajemnego zaufania,
• kierowanie się roztropnością,
• troska o los konsumentów,
• odpowiedzialność za sprawy wspólne,
• gospodarność,
• dbałość o rozwój pracowników,
• krzewienie współpracy pomiędzy instytucjami 

realizującymi politykę CSR.
 

Społeczna odpowiedzialność 
SKOK Ubezpieczenia

Społeczna odpowiedzialność SKOK Ubezpieczenia, 
podobnie jak całej grupy SKOK, wpisana jest w ich 
działalność statutową.
 
SKOK Ubezpieczenia uznają, że troska o etykę, 
ekologię, wartości moralne jest równoważna z tro-
ską o dobro klientów. Zgodnie z realizowaną misją 
SKOK  Ubezpieczania stwarzają korzystne warunki 
dla ekonomicznego, społecznego i ekologicznego 
rozwoju społeczeństwa i otoczenia, w którym 
funkcjonują.

Poprzez liczne projekty SKOK Ubezpieczenia od lat 
potwierdzają swoje zaangażowanie w poprawę 
świadomości ubezpieczeniowej Polaków, nieustan-
nie angażują się w działalność związaną z edukacją 

ubezpieczeniową i bezpieczeństwem. Dążąc do wy-
znaczania standardów na rynku, SKOK Ubezpieczenia 
udowadniają, że instytucja � nansowa może pozosta-
wać wrażliwa na potrzeby społeczeństwa.

We wrześniu 2007 roku towarzystwa two-
rzące markę SKOK Ubezpieczenia – TUW SKOK 
i TU SKOK ŻYCIE SA przyjęły „Zasady Dobrych Praktyk 
Ubezpieczeniowych”, przygotowane i rekomen-
dowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Powyższy 
dokument szczegółowo określa właściwe relacje 
ubezpieczycieli z klientami, konkurentami, akcjona-
riuszami, inwestorami, nadzorem ubezpieczeniowym, 
mediami, pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz po-
między samymi towarzystwami.

Poprzez złożenie deklaracji stosowania „Zasad Dobrych 
Praktyk Ubezpieczeniowych” SKOK Ubezpieczenia 
podkreślają, że przywiązują dużą wagę do zasad 
etyki w codziennej działalności ubezpieczeniowej.

Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych

Zakłady ubezpieczeniowe są ważnym elementem 
polskiej gospodarki. Ich dynamiczny rozwój sprzyja 
rozwojowi gospodarczemu państwa, także po-
przez wzrost zatrudnienia w tym sektorze. Zakłady 
ubezpieczeń należą do prekursorów w zakresie 
etyki w działalności gospodarczej. Są podmiotami, 
którym klienci powierzają ochronę najwyższych 
dóbr (życie, mienie), powinny zatem stale potwier-
dzać zaufanie, jakim zostały obdarzone. Zamierzają 
one prowadzić dalsze systematyczne działania 
w zakresie rozwoju świadomości ubezpieczeniowej 
w społeczeństwie, któremu to celowi służą poniższe 
zasady:

• Zakłady ubezpieczeń jako instytucje szcze-
gólnego społecznego zaufania prowadzą 
swą działalność z najwyższym szacunkiem 
dla przepisów prawa oraz z poszanowaniem 
Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, 
dobrych obyczajów oraz zasad etyki zawo-
dowej. Zakłady ubezpieczeń nie nadużywają 
przysługujących im praw, tudzież wykonują 
je z najlepszymi intencjami, nie wykorzystując 
swej potencjalnej ekonomicznej lub organizacyj-
nej przewagi w relacjach z innymi podmiotami.

• Zważywszy, że zakłady ubezpieczeń:

1) przy wykonywaniu działalności ubezpiecze-
niowej powinny budować zaufanie klientów 
wobec zakładów ubezpieczeń oraz renomę 
tych zakładów;

2) jako pracodawcy, podmioty świadczące i za-
mawiające usługi, podatnicy, inwestorzy oraz 
nabywcy dóbr, wywierają znaczący wpływ 

Ethical determinants of the operation 
of SKOK Ubezpieczenia (CU Insurance)

The insurance societies operating under the com-
mon brand of CU Insurance aim at providing quality 
products and services to their clients. The operation 
of CU Insurance – an entity being a guarantor 
of the clients’ security and enjoying a high level 
of their trust – is carried out in accordance with 
the requirements of business ethics and with 
the sense of responsibility, both for the environment 
of the brand and the personnel of the insurance 
societies.

In order to secure highest standards of customer 
service, wide access to insurance services and due 
accomplishment of the mission, the brand has in-
cluded two di� erent types of insurance societies – 
the CU Life Insurance Society, following the rules 
of business ethics and CU Mutual Insurance Society, 
based on the ideas of mutuality and commonality. 

Besides respecting the requirements of CSR, 
the CU Insurance companies also strive to the accom-
plishment of their social mission and the cooperative 
ideas, as lying behind the operation of all the entities 
being parts of the credit union group. As the case is with 
the operation of credit unions themselves, all mem-
bers of the group aim, inter alia, at servicing the peo-
ple who – if it were not for the credit unions – would 
be excluded from the access to certain � nancial 
and insurance services.

As the mission of CU Insurance and the ideas guiding 
the operation of members of the credit union group 
provide, the insurance societies follow the rules of:

• integrity,
• mutual trust building,
• prudent management,
• care for their customers ,
• responsibility for common a� airs,
• thrift,
• care for development and improvement 

of the sta� ,
• cooperation between institutions following 

the rules of the CSR policy.

Corporate social responsibility 
of SKOK Ubezpieczenia (CU Insurance)

The corporate social responsibility of CU Insurance, 
just like that of the entire credit union group, 
is inscribed in their statutory activities.

The CU Insurance entities recognize the care for 
ethics, environmental protection and moral values 

to be equal with the care for their customers. Following 
the mission, CU Insurance provides favourable condi-
tions for economic, social and ecological development 
of the society and the environment in which the latter 
functions.

Through their numerous projects, CU Insurance 
have for years con� rmed their dedication to the rai-
sing of insurance awareness among the Poles and 
have been permanently involved in insurance ed-
ucation and safety. Striving to be those who set 
market standards, CU Insurance provide a proof 
that the � nancial entity can stay sensible to social 
needs.

In September 2007 both societies that operate under 
the CU Insurance brand, i.e. the CU Mutual Insurance 
Society and the CU Life Insurance Society adopted 
the “ Principles of Good Insurance Practices” devel-
oped and recommended by the Polish Insurance 
Association. The document in question provides, 
in a detailed way, for the insurers’ relations with 
the customers, competitors, shareholders, investors, 
supervisory authority, mass media, insurance agents 
and the insurance societies themselves.

By making a declaration that they would adhere to the 
“Principles of Good Insurance Practices”, CU Insurance 
stress the weight attached by them to the rules 
of ethics in their everyday business practice.

Principles of Good Insurance Practices 

Insurance societies make up an important part 
of Poland’s economy, their dynamic develop-
ment being bene� cial for the economic growth 
of the country, also thanks to the increase of em-
ployment in the sector. The societies count among 
the pioneers in the observance of ethical standards 
in the business practice. Being the entities to whom 
goods of particular importance (life, property) 
are entrusted by their customers, they should thus 
permanently con� rm the trust they have been fa-
voured with. Consequently, they are going to carry 
out further systematic activities aimed at the raising 
of the insurance awareness in the society. The fol-
lowing rules are supposed to be instrumental in that 
respect.

• Insurance companies as special public con� -
dence institutions shall operate in accordance 
with utmost respect for the law, the Principles of 
Good Insurance Practices, good customs and rules 
of professional ethics. Insurance companies shall 
not abuse their rights, performing them with best 
intentions, and shall not make use of their busi-
ness or organizational advantage in their relations 
with other entities. 
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na jakość życia wielu osób związanych, także 
niezwiązanych z nim bezpośrednimi więzami 
prawnymi;

3) prowadząc działalność ubezpieczeniową, istot-
nie oddziałują na otoczenie społeczne;

4) prowadzą swą działalność zgodnie z po-
wszechnie uznanymi zasadami tzw. społecz-
nie odpowiedzialnego biznesu, jak również 
aktywnie uczestniczą w procesie rozwoju 
i doskonalenia tych zasad. W szczególności za-
kłady ubezpieczeń działają ze świadomością, 
że dążeniu do realizacji zadań biznesowych 
winno towarzyszyć budowanie prawidłowych 
relacji ze wszystkimi interesariuszami w opar-
ciu o reguły dialogu, uczciwości, tolerancji, 
zachowań proekologicznych i społecznej 
misji.

• Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych 
odnoszą się do zakładów ubezpieczeń oraz od-
powiednio do wszystkich osób działających w ich 
imieniu, na ich rzecz lub na ich rachunek.

Postępowanie zakładów ubezpieczeń w relacjach 
z klientami

• Przestrzegając norm prawnych regulujących ich 
stosunki z ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, 
osobami, na rzecz których zawarto umowy ubez-
pieczenia, osobami uprawnionymi do świadczeń 
ubezpieczeniowych i innymi osobami, z którymi 
pozostają w stosunkach prawnych wynikających 
z umów zawartych w ramach działalności ubez-
pieczeniowej (klienci), zakłady ubezpieczeń do-
kładają ponadto wszelkich starań, by dobra oraz 
słuszne interesy tych osób nie doznały uszczerbku 
także z przyczyn, za które zakłady te nie ponosi-
łyby odpowiedzialności.

• Zakłady ubezpieczeń nie stosują nieuzasadnio-
nego różnicowania warunków usług świadczo-
nych na rzecz poszczególnych klientów.

• Zakłady ubezpieczeń dbają o rozwój świadomości 
ubezpieczeniowej w społeczeństwie. Sumiennie, 
zgodnie ze swą najlepszą wiedzą, udzielają swym 
klientom i potencjalnym klientom wyczerpują-
cych oraz zrozumiałych odpowiedzi na kiero-
wane do zakładów ubezpieczeń pytania i wyja-
śnień o świadczonych przez nie usługach, w tym 
o korzyściach i możliwych konsekwencjach zwią-
zanych z korzystaniem z tych usług, jak również 
o prawach i obowiązkach osób korzystających 
z usług zakładów ubezpieczeń. O ile nie będzie 
to sprzeczne z wyraźną wolą klientów, informacje 
powyższe udzielane są przez zakłady ubezpieczeń 
z ich własnej inicjatywy. Zakłady ubezpieczeń 
analizują stwierdzone braki lub nieprawidłowości 
w powyższym zakresie, wyciągają wnioski z tych 
analiz oraz wprowadzają w życie rozwiązania słu-
żące poprawie sytuacji.

• Zakłady ubezpieczeń samodzielnie podejmują 
działania prewencyjne, mające na celu zapobie-
żenie wypadkom ubezpieczeniowym i ograni-
czenie następstw tych wypadków oraz zalecają 
podejmowanie takich działań swoim klientom.

• Stosowane przez zakłady ubezpieczeń wzorce 
umowne oraz dokumenty o charakterze rekla-
mowym powinny być formułowane w sposób 
przejrzysty i jednoznaczny.

• Skargi na ich działalność zakłady ubezpieczeń 
rozpoznają bez zbędnej zwłoki, rzetelnie i w do-
brej wierze, odpowiadając na stawiane im zarzuty. 
Zakłady ubezpieczeń zmierzają do tego, by termin 
udzielenia odpowiedzi na skargę nie był dłuższy 
niż dwa tygodnie, a w sprawach szczególnie za-
wiłych nie dłuższy niż jeden miesiąc.

• Zakłady ubezpieczeń dokładają wszelkich sta-
rań, by rozstrzyganie ich sporów z klientami 
nie wymagało występowania przez klientów 
z powództwami.

Postępowanie zakładów ubezpieczeń w relacjach 
z pośrednikami ubezpieczeniowymi

• Zakłady ubezpieczeń dbają o właściwe relacje 
z pośrednikami ubezpieczeniowymi, ponieważ 
jakość pracy pośredników bezpośrednio wpływa 
na renomę i wiarygodność całego rynku ubez-
pieczeń, a jakiekolwiek nieprawidłowości w tym 
zakresie szkodzą interesom zakładów ubezpie-
czeń. Zakłady ubezpieczeń nie stosują nieuza-
sadnionego różnicowania warunków współ-
pracy z pośrednikami, w szczególności z uwagi 
na charakter, formę lub rozmiary działalności 
pośredników.

• Zakłady ubezpieczeń udzielają pośrednikom 
ubezpieczeniowym wszelkiej uzasadnionej oko-
licznościami pomocy w wykonywaniu przez tych 
pośredników ich działalności, w szczególności 
w takim zakresie, w jakim działalność ta wywiera 

• It should be recognized that the insurance 
companies:

1) in the performance of the insurance business 
should build customers’ trust and the reputa-
tion of these companies;

2) as an employer, suppliers and services, tax-
payers, investors and property buyers have 
a signi� cant impact on the quality of life 
for many associated and not associated with 
them by direct legal ties;

3) signi� cantly a� ect the social environment 
by conducting the business of insurance;

4) conduct their business in accordance 
with the generally recognised principles 
of the so-called socially responsible business, 
as well as are actively involved in the deve-
lopment and improvement of these rules. 
In particular, insurance companies operate with 
con� dence that the pursuit of business tasks 
should be done to build normal relations with 
all stakeholders based on the rules of dialogue, 
fairness, tolerance, environmental behaviour 
and social mission.

• Principles of Good Insurance Practices  shall be 
applicable to insurance companies, and respec-
tively – to all those acting on their behalf or for 
their account.

Conduct of insurance companies in dealing with 
customers

• Complying with legal provisions governing their 
relationships with the insuring parties, the insured, 
persons for whose bene� t the insurance contracts 
have been concluded, those eligible for insurance 
bene� ts and other persons with whom they re-
main in legal relations arising from agreements 
concluded in the insurance business (the “clients”), 
insurance companies shall make every e� ort 
to ensure that good and legitimate interests 
of customers are not harmed, also for reasons for 
which the companies does not bear responsibility.

• Insurance companies shall not apply unreasona-
ble terms of di� erentiation of services rendered 
to individual customers.

• Insurance companies shall expand insurance awa-
reness in the society. Diligently, and according 
to their best knowledge, they shall give their 
current and prospective customers exhaustive 
and clear answers to questions and explanations 
about their services, including the bene� ts and 
possible consequences of using these services, 
as well as the rights and obligations of persons 
bene� ting from insurance services. As long as this 
is not contrary to the clear will of the customers, 
insurance companies shall provide the above in-
formation on their own initiative. Insurance com-

panies shall analyze de� ciencies and irregularities 
in the implementation of the obligations found in 
that respect, draw conclusions from these studies 
and implement necessary corrective actions.

• Insurance companies shall take preventive me-
asures on their own, in order to prevent accidents 
and limit their insurance implications, and shall 
recommend that such actions should be taken 
by their clients.

• Standard contracts and documents of an adverti-
sing nature used by insurance companies should 
be formulated clearly and unambiguously.

• Insurance companies shall recognize complaints 
about their activities and performance without 
any delay, honestly and in good faith and respond 
to such pleas. Insurance companies shall ende-
avour to ensure that the deadline for these an-
swers is not longer than two weeks, and in par-
ticularly complex cases not longer than a month.

• Insurance companies shall make every e� ort 
to ensure that disputes with customers are settled 
in an amicable manner. 

Insurance companies’ conduct in dealing with insur-
ance agents

• Since the quality of work of insurance agents direc-
tly a� ects the reputation and credibility of the en-
tire insurance market, and any irregularities in that 
respect harm the interests of insurance companies, 
insurers shall maintain appropriate relationships 
with insurance agents. Insurance companies shall 
not use unjusti� ed di� erentiation of the conditions 
of cooperation with insurance agents that would 
be due, in particular, to the nature, form or size 
of the business intermediaries.

• Insurance companies shall provide insurance 
agents, under reasonable circumstances, with 
assistance in   performance of their activities, 
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lub może wywierać wpływ na przestrzeganie 
przez zakłady ubezpieczeń norm prawnych i do-
brych obyczajów.

• W granicach przysługujących im uprawnień za-
kłady ubezpieczeń dokładają wszelkich starań, 
by pośrednicy ubezpieczeniowi nie osiągali nie-
uzasadnionych korzyści materialnych kosztem 
klientów zakładów ubezpieczeń, nawet gdyby 
osiąganie takich korzyści przez pośredników ubez-
pieczeniowych nie było sprzeczne z wyraźnymi 
przepisami prawa. Zakłady ubezpieczeń dbają, 
aby postanowienia w zakresie prowizji nie zachę-
cały do działań nieuczciwych.

Postępowanie zakładów ubezpieczeń w relacjach 
z organem nadzoru i Rzecznikiem Ubezpieczonych

• W relacjach z organem nadzoru oraz Rzecznikiem 
Ubezpieczonych zakłady ubezpieczeń stosują 
zasadę poszanowania i zrozumienia ustawowo 
określonych zadań tych urzędów, służą wszelką 
pomocą w wykonywaniu ich głównego zadania, 
jakim jest ochrona interesów ubezpieczonych.

• Zakłady ubezpieczeń wspólnie z organem nad-
zoru i Rzecznikiem Ubezpieczonych działają 
na rzecz rozwoju świadomości ubezpieczeniowej 
w społeczeństwie oraz budowania właściwej opi-
nii na temat ubezpieczeń.

Postępowanie zakładów ubezpieczeń w relacjach 
z mediami

• Szanując społeczną rolę środków masowego 
przekazu, zakłady ubezpieczeń udzielają przed-
stawicielom tych środków wszelkiej dozwo-
lonej przepisami prawa pomocy przy prawi-
dłowym wyjaśnianiu oraz opisywaniu zjawisk 
i procesów związanych z prowadzoną przez te 
zakłady działalnością.

• Zakłady ubezpieczeń dokładają szczególnej sta-
ranności, by w kontaktach z przedstawicielami 
środków masowego przekazu nie przedsięwziąć 
niczego, co mogłoby – chociażby pośrednio albo 
bez winy tych zakładów – wyrządzić krzywdę lub 
szkodę majątkową osobom trzecim bądź w inny 
sposób narazić na uszczerbek dobra lub słuszne in-
teresy tych osób. Zakłady ubezpieczeń podejmują 
inicjatywy służące popularyzacji wiedzy ubezpie-
czeniowej poprzez środki masowego przekazu. 
Celem tych działań jest wzrost świadomości ubez-
pieczeniowej w społeczeństwie.

Postępowanie zakładów ubezpieczeń w relacjach 
z akcjonariuszami i członkami

• W relacjach ze swymi akcjonariuszami albo człon-
kami zakład ubezpieczeń z najwyższą możliwą 
starannością przestrzega obowiązujących w tym 

zakresie norm prawnych i zwyczajów, nawet jeśli 
naruszenie tych ostatnich nie wiąże się z żadnymi 
sankcjami. W granicach swych możliwości zakład 
ubezpieczeń dąży do tego, by ustalić w formie 
pisemnej i wdrożyć standardy wewnętrznego ładu 
korporacyjnego.

• Występując jako uczestnicy publicznego obrotu 
papierami wartościowymi, zakłady ubezpie-
czeń podejmują wszelkie możliwe starania, by 
ich postawa stanowiła wzorzec dla pozostałych 
uczestników tego obrotu. Zasady inwestowania 
powinny być przejrzyste. Zakłady ubezpieczeń 
nie mogą zawierać porozumień z innymi pod-
miotami, których skutkiem mogłyby być jakie-
kolwiek nieprawidłowości w zakresie obrotu 
papierami wartościowymi. Zakłady ubezpieczeń 
powstrzymują się od transakcji, które nie narusza-
jąc obowiązujących norm prawnych, mogą wy-
woływać jednak wątpliwości z punktu widzenia 
etyki.

Wzajemne relacje zakładów ubezpieczeń

• Zakłady ubezpieczeń powinny respektować za-
sady uczciwej konkurencji, a zwłaszcza nie po-
winny:

1) utrudniać konkurencji dostępu do rynku,
2) nakłaniać pracowników konkurencyjnych za-

kładów ubezpieczeń i innych podmiotów zwią-
zanych z nimi do działania na ich niekorzyść,

in the scope in which this activity a� ects, or may 
a� ect abidance of law and morals by the insurers. 

• Within their power, insurance companies shall 
make every e� ort to ensure that insurance 
agents do not take any material advantages 
at the insurer’s customer expense, even if gaining 
such advantages by the insurance agents dose 
not directly contradict legal provisions. Insurance 
companies shall ensure that the provisions con-
cerning commission fees do not encourage frau-
dulent activities.

Conduct in relations with the supervisory authority 
and the Insurance Ombudsman

• In relations with the supervisory authority and 
the Insurance Ombudsman, insurance compa-
nies shall display respect and understanding 
of the statutorily de� ned responsibilities of these 
o�  ces, and shall provide assistance in carrying out 
their main task, i.e. the protection of the interests 
of the insured.

• Insurance companies jointly with the supervisory 
authority and the Insurance Ombudsman shall 
act to raise insurance awareness in the society 
and to build reliable opinion about the insurance.

Conduct of insurance companies in their relations 
with mass media

• Respecting the social role of mass media, insurance 
companies shall provide mass media representati-
ves with any assistance authorized by law, and shall 
clearly explain and describe to them processes re-
lated to activities of the companies.

• In contacts with the representatives of mass me-
dia insurance companies shall take particular care 
in order not to undertake anything which may –
even indirectly or without the companies’ fault – 
in� ict injury or property loss to third parties 
or in any other way put at stake goods or legi-
timate interests of the persons. Insurance com-
panies shall take initiatives to disseminate insu-
rance knowledge through mass media. The aim 
of the activities shall increase of insurance aware-
ness in the society.

Conduct of insurance companies in relations 
with shareholders and members

• In relations with their shareholders or members 
the insurance company shall, with the utmost 
possible diligence, observe respective legal pro-
visions and customs even if violation of the latter 
does not entail any sanctions. Within the limits 
of its capacity, the insurance company shall strive 
to record, in writing, standards of its internal cor-
porate governance and implement them.

• Acting as participants of the public trading 
of securities, insurance companies shall at-
tempt at taking every possible e� ort to make 
their attitude an example to other participants 
of the tra�  c. The investment rules shall be 
transparent. No agreements shall be concluded 
by insurance companies with other entities should 
the result of the agreements be any irregularities 
in the trading of securities. Insurance companies 
shall refrain from transactions which, while not 
violating the e� ective legal rules, may neverthe-
less cause ethical doubts.

Mutual relations between insurance companies

• Insurance companies shall respect the principles 
of fair competition, and especially shall not:

1) prevent competitors from access to the market, 
2) entice employees of competing insurance com-

panies and other entities related to them to act 
to the detriment of the companies and entities, 

3) disseminate false information about their 
competition,

4) use advertising that is misleading or contrary 
to the principles of morality,

5) undermine the reputation of the competitors,
6) tolerate unethical behaviour of their com-

petitors,
7) use unethical methods in their activities;
8) use the information, obtained in con� dence 

from other insurance companies when 
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3) rozpowszechniać nieprawdziwych informacji 
o konkurencji,

4) stosować reklamy, która może wprowadzać 
w błąd lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami,

5) szkodzić dobremu imieniu konkurentów,
6) tolerować nieetycznych zachowań konku-

rentów,
7) stosować metod nieetycznych w swojej 

działalności,
8) wykorzystywać w celach konkurencyjnych 

informacji pozyskanych w zaufaniu od innych 
zakładów ubezpieczeń w trakcie realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia.

• Zakłady ubezpieczeń dokładają wszelkich starań, 
by wszelkie spory pomiędzy nimi rozstrzygane 
były na drodze polubownej oraz w sposób godny 
i wzajemnie nie uwłaczający.

• W sprawach istotnych dla całego środowiska ubez-
pieczeniowego zakłady ubezpieczeń prezentują, 
w miarę możliwości, wspólne stanowisko, w gra-
nicach dopuszczalnych prawem przedkładając 
zbiorowy interes tego środowiska ponad inte-
resy poszczególnych zakładów, a w szczególno-
ści dążą do opracowania wspólnych standardów 
postępowania.

Dążenia marki SKOK Ubezpieczenia do prowadzenia 
biznesu w oparciu o wyznaczniki etyczne wspiera 
także realizacja zasad etycznych, którymi kierują 
się wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych:

1. Wszyscy uczestnicy systemu SKOK w swojej dzia-
łalności powinni kierować się:

• zasadą działania zgodnie z prawem i w „duchu 
prawa”,

• zasadą uczciwości i sprawiedliwości,
• zasadą wzajemnej współpracy i współdziałania,
• zasadą przeciwdziałania dyskryminacji, w jakiej-

kolwiek formie.

2. Uczestnicy systemu SKOK, współpracując ze 
sobą, powinni dążyć do tworzenia i wzmac-
niania klimatu wzajemnego szacunku i zaufa-
nia we wzajemnych stosunkach, jak i w sto-
sunkach z członkami SKOK-ów oraz resztą spo-
łeczeństwa, w szczególności ze społecznością 
lokalną.

3. Uczestnicy systemu SKOK winni działać uczciwie 
i rozważnie, z poszanowaniem słusznego interesu 
swoich członków lub klientów, oraz nie naduży-
wać swojej pozycji wynikającej z posiadanych 
zasobów, w tym kwali� kacji i wiedzy osób dzia-
łających w ich imieniu.

4. Uczestnicy systemu SKOK powinni działać w celu 
wzbogacania i podnoszenia jakości życia całego 

społeczeństwa, w wypadku Kas – ze szczególnym 
uwzględnieniem społeczności lokalnych, w obrę-
bie których prowadzą działalność; wszechstron-
nego rozwoju ludzi; szeroko rozumianej edukacji 
i naprawy społecznych stosunków, zapewnienia 
poczucia bezpieczeństwa i stabilności socjalnej 
społeczności.

5. Usługi świadczone przez instytucje systemu SKOK 
powinny być najwyższej jakości, a przy ich świad-
czeniu należy działać w dobrej wierze i z należytą 
starannością.

6. Kasy powinny:

• być przygotowane na udzielanie pomocy człon-
kom SKOK-ów borykającym się z problemami 
� nansowymi,

• zachęcać członków do oszczędzania, dając tym 
samym przykład całemu społeczeństwu,

• szkolić i budować „� nansową świadomość” swoich 
członków i pracowników,

• popularyzować ideę członkostwa w SKOK-ach 
wśród wszystkich obywateli RP,

• kierować się w każdych okolicznościach najlepiej 
pojętym dobrem członków SKOK-ów, służyć im 
oraz ich rodzinom zgodnie z ideą samopomocy 
i solidaryzmu społecznego.

7. Kasy w swoich społecznościach lokalnych po-
winny łączyć cechy nowoczesnych instytucji 
� nansowych z ideami demokracji i społeczeń-
stwa samorządnego, uczyć odpowiedzialności 
i gospodarności.

8. Kasy jako instytucje zaufania publicznego po-
winny kierować się w swojej działalności prze-
pisami prawa, uchwałami Kasy Krajowej, posta-
nowieniami niniejszego Kodeksu oraz dobrymi 
obyczajami.

Ideę funkcjonowania Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych tworzącego markę SKOK Ubezpieczenia 
wspiera także działanie w oparciu o Międzynarodowe 
Zasady Spółdzielcze, które powstały w XIX wieku. 
Zasady spółdzielcze bazują na punktach zwanych 
zasadami rochdaleskimi opracowanymi przez założy-
cieli pierwszej na świecie Spółdzielni Sprawiedliwych 
Pionierów.

Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze: 

1. Dobrowolnego i otwartego członkostwa

Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, 
dostępnymi dla wszystkich osób mogących 
skorzystać z ich świadczeń i gotowych wypeł-
niać obowiązki związane z członkostwem, bez 
dyskryminowania płci, statusu społecznego, rasy, 

implementing a joint venture, to gain compe-
titive advantage.

• Insurance companies shall ensure that any di-
sputes between them are settled amicably, 
in a digni� ed manner and without a� ronting each 
other.

• In all matters relevant to the insurance circles, 
insurance companies shall present, as far as po-
ssible, a common position within the limits set 
by law, by setting collective interests of the envi-
ronment over the interests of individual com-
panies; in particular they shall strive to develop 
common standards of conduct.

The e� orts of SKOK Ubezpieczenia (CU Insurance) 
to carry out their business respecting ethical deter-
minants are further reinforced by the observance 
of the ethical principles which all entities of Poland’s 
credit union group are guided by.

1. In their activities, all participants of the credit 
union system should be guided by the following 
rules:

• lawful activity, carried out “in the spirit of the law”,
• honesty and justice,
• mutual cooperation,
• counteracting all forms of discrimination.

2. While cooperating with one another, partici-
pants of the credit union system should aim 
at development and consolidation of the climate 
of respect and trust in their mutual relations, 
the relations with credit union membership and 
the society as a whole, the local community 
in particular.

3. Participants of the credit union system should 
act honestly and prudently, respecting fair inte-
rest of their members or clients, without abusing 
the position resulting from the resources held 
or the quali� cations and knowledge of the persons 
acting in their name.

4. Participants of the credit union system should 
take up actions aimed at enrichment and impro-
vement of the quality of life of all the society, 
and as regards credit unions – take special ac-
count of local communities within which they 
operate. They should care for comprehensive de-
velopment of the people, their broadly termed 
education and improvement of social relations, 
and they should make local communities feel safe 
and socially stable. 

5. The services provided by institutions of the cre-
dit union system should be ones of the highest 
quality and should be rendered in good faith 
and with due diligence.

6. Credit unions should:

• be ready to assist credit union members strug-
gling with � nancial problems,

• encourage members to save and thus set 
a good example to the whole society,

• educate and build up “� nancial awareness” 
of their members and sta� ,

• promote the idea of credit union membership 
among all citizens of the Republic of Poland,

• be guided, in any circumstances, by the good 
of credit union members in the best meaning 
of the word, serve them and their families 
in accordance with the idea of self-assistance 
and social solidarism.

7. In their local communities credit unions should 
become institutions in which traits of modern � -
nancial institutions are combined with the idea 
of democracy and self-governing society, and they 
should teach responsibility and thrift.

8. Credit unions, as public credibility institutions, 
should be guided in their operation by rules 
of law, resolutions of the National Association, 
provisions of this Code and good customs.

The ideas of CU Mutual Insurance Society, a part 
of the CU Insurance brand, are additionally supported 
by observation of the International Co-operative 
Principles, formulated in the 19th century. The prin-
ciples are based on the Rochdale Principles drawn up 
by the founders of the world’s � rst Society of Equitable 
Pioneers.

 International Cooperative Principles

1. Voluntary and open membership

Cooperatives are voluntary organizations, open 
to all people able to use its services and willing 
to accept the responsibilities of membership, wi-
thout gender, social, racial, political or religious 
discrimination.
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przekonań politycznych i religii. Dobrowolne 
członkostwo oparte jest na trzech regułach: 
„otwartych drzwi”, równouprawnienia członków, 
obowiązków członków wobec spółdzielni.

2. Demokratycznej kontroli członkowskiej

Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami 
zarządzanymi i kontrolowanymi przez członków, 
którzy aktywnie uczestniczą w określaniu poli-
tyki działania spółdzielni i podejmowaniu decyzji. 
Mężczyźni i kobiety, pełniący w spółdzielniach 
funkcje z wyboru, są odpowiedzialni wobec 
członków.

W spółdzielniach członkowie mają równe prawo 
głosu (jeden członek – jeden głos). Związki spół-
dzielcze organizuje się również na demokratycz-
nych zasadach.

3. Ekonomicznego uczestnictwa członków

Członkowie równomiernie składają się na majątek 
spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Część 
tego majątku jest niepodzielna i stanowi własność 
spółdzielni. Zazwyczaj członkowie nie otrzymują, 
lub otrzymują bardzo małą dywidendę od swoich 
udziałów, stanowiących warunek ich członkostwa. 
Nadwyżki bilansowe członkowie przeznaczają 
na następujące cele: rozwój spółdzielni, zwięk-
szenie funduszu rezerwowego, zwrot członkom 
(proporcjonalne do ich transakcji ze spółdzielnią), 
� nansowanie innej działalności zatwierdzonej 
przez członków.

4. Autonomii i niezależności

Spółdzielnie są samorządnymi, samopomoco-
wymi organizacjami, zarządzanymi przez swoich 
członków. W przypadku zawierania umów z in-
nymi jednostkami organizacyjnymi lub zwiększa-
nia swojego kapitału korzystając z zewnętrznych 
źródeł, czynią to w taki sposób, by zapewnić de-
mokratyczne zarządzanie przez członków i utrzy-
mać swoją spółdzielczą niezależność.

5. Kształcenia, szkolenia, informacji

Spółdzielnie zapewniają swoim członkom, przed-
stawicielom wybranych organów oraz pracow-
nikom i personelowi kierowniczemu możliwość 
kształcenia i szkolenia, tak aby mogli efektywnie 
przyczyniać się do rozwoju spółdzielni.

6. Współdziałania

Spółdzielnie starają się służyć swoim członkom 
w sposób najbardziej efektywny oraz wzmac-
niać ruch spółdzielczy poprzez współpracę. 
Zasada ta jest rozumiana szeroko, tzn. nie 
tylko w skali lokalnej – między spółdzielniami 

2. Democratic member control

Cooperatives are democratic organizations 
controlled by their members – those who buy 
the goods or use the services of the coopera-
tive – who actively participate in setting policies 
and making decisions.

3. Members’ economic participation

Members contribute equally to, and democrati-
cally control, the capital of the cooperative. This 
bene� ts members in proportion to the business 
they conduct with the cooperative rather than 
on the capital invested.

4. Autonomy and independence

Cooperatives are autonomous, self-help organi-
zations controlled by their members. If the co-op 
enters into agreements with other organizations 
or raises capital from external sources, it is done 
so, based on terms that ensure democratic control 
by the members and maintain the cooperative’s 
autonomy.

5. Education, training and information

Cooperatives provide education and training 
for members, elected representatives, managers 
and employees so they can contribute e� ectively 
to the development of their cooperative. Members 
also inform the general public about the nature 
and bene� ts of cooperatives.

6. Cooperation among cooperatives

Cooperatives serve their members most e� ecti-
vely and strengthen the cooperative movement 
by working together through local, national, re-
gional and international structures.

7. Concern for community

While focusing on member needs, cooperatives 
work for the sustainable development of commu-
nities through policies and programs accepted 
by the members.

działającymi w danym środowisku, czy krajowej – 
między wszystkimi spółdzielniami i ich związkami, 
ale i w skali międzynarodowej.

7. Troski o społeczność lokalną

Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju 
społeczności lokalnych, w których działają, po-
przez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez 
członków.
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3. Corporate governance

Basic information 
about CU Insurance

There have been two insurance societies in the cre-
dit insurance market – TUW SKOK (property insur-
ance) and TU SKOK ŻYCIE SA (life insurance), since 
2006 operating under a common brand of SKOK 
Ubezpieczenia (CU Insurance). The societies join their 
e� orts in their daily practice, o� ering to credit union 
members a full range of insurance products. 

The Societies that jointly make up the SKOK 
Ubezpieczenia brand operate under the relevant 
Polish legislation. The operation of TUW SKOK 
(CU Mutual Insurance Society) is based on the Act 
of 22 May, 2003 on the Insurance Activity, whereas 
that of TU SKOK ŻYCIE SA (CU Life Insurance Society, 
Joint Stock Company) – on the said Act and the Code 
of Commercial Companies, the Accounting Act 
and the permit to perform the insurance activity. 
The objective of TUW SKOK is to provide property 
insurance to its members, based on the princi-
ple of mutuality. TU SKOK ŻYCIE SA provides di-
rect insurance as well as reinsurance, falling into 
groups 1–5 of Section I (Life Insurance), as mentio-
ned in the appendix to the Act of 28 July, 1990 on 
the Insurance Activity.

3. Ład korporacyjny

Podstawowe informacje o SKOK Ubezpieczenia
 
 
Pod wspólną marką SKOK Ubezpieczenia, począwszy 
od 2006 roku, funkcjonują dwa towarzystwa ubez-
pieczeniowe działające na rynku spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych – TUW SKOK (ubez-
pieczenia majątkowe) oraz TU SKOK ŻYCIE SA (ubez-
pieczenia na życie). Na co dzień oba towarzystwa łączą 
swoje siły, oferując członkom SKOK-ów pełną gamę 
produktów ubezpieczeniowych.

Tworzące markę SKOK Ubezpieczenia towarzystwa 
funkcjonują w oparciu o właściwe przepisy polskiego 
prawa. Podstawą działania TUW SKOK jest ustawa 
z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpie-
czeniowej. TU SKOK ŻYCIE SA funkcjonuje z kolei na 
podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej,  
przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy 
o rachunkowości i zezwolenia na prowadzenie działal-
ności ubezpieczeniowej. Celem działania TUW SKOK 
jest ubezpieczanie swoich członków na zasadzie wza-
jemności w zakresie ubezpieczeń majątkowych, zaś 
TU SKOK ŻYCIE SA jest prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej bezpośredniej i reasekuracyjnej 
w zakresie grup 1–5 Działu I Ubezpieczenia na Życie 
wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 28 lipca 
1990 roku o działalności ubezpieczeniowej. 
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Governing bodies

The Supervisory Board of  TU SKOK ŻYCIE SA (CU Life 
Insurance Society) and TUW SKOK (CU Mutual 
Insurance Society) operating under the common brand 
of CU Insurance includes:

Grzegorz Bierecki

The creator and founder of Poland’s credit unions 
(SKOK) – � nancial institutions uniting over 2.6 mil-
lion households , with assets exceeding 15 billion PLN.

Mr Bierecki has a 20-year experience in the � nancial 
market of Poland. In 2011 – at the world conference 
in Glasgow, Scotland – he was unanimously ap-
pointed the � rst vice-chairperson of the World Council 
of Credit Unions (WOCCU). In 2013, during the confer-
ence in Ottawa he was appointed the Chairperson 
of WOCCU.

In 2005, in recognition of his merits for the idea 
of free and solidary Poland G. Bierecki was honoured 
with the Medal of the 25th Anniversary of Signing 
the August Accords. In October 2006 the Minister 
of Finance appointed him a member of the Financial 
Market Development Council (composed of the heads
of Poland’s major � nancial institutions), an advi-
sory and opinion-voicing body providing expertise 
to the Minister as regards � nancial market issues. 
In 2007 the President of Poland decorated Grzegorz 
Bierecki with the O�  cer’s Cross of the Order of Polonia 
Restituta.

In 2011 he was elected to the Senate for Bialski con-
stituency. In March 2010 G. Bierecki was appointed 
a member of the National Development Council 
by the President of Poland.

The Supervisory Board also includes:

• Adam Meller
• Janusz Ossowski 
• Jarosław Bierecki
• Cezary Zawistowski

Ciała statutowe
 

W skład Rady Nadzorczej TU SKOK ŻYCIE SA 
oraz TUW SKOK działających pod wspólną marką 
SKOK Ubezpieczenia wchodzą:

Grzegorz Bierecki

 
Twórca i założyciel spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo-kredytowych w Polsce – instytucji � nanso-
wych zrzeszających ponad 2,6 milion gospodarstw 
domowych z aktywami ponad 15 miliardów złotych.
 
Posiada 20-letnie doświadczenie związane z rynkiem 
� nansowym w Polsce. W 2011 roku – na światowej 
konferencji w szkockim Glasgow – został jednogło-
śnie wybrany na pierwszego wiceprzewodniczą-
cego Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU). 
W 2013 roku, podczas konferencji w Ottawie, wybrany 
przewodniczącym WOCCU.

W 2005 roku w uznaniu zasług dla idei wolnej i so-
lidarnej Polski został uhonorowany Medalem 25. 
Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych. 
W październiku 2006 roku Grzegorz Bierecki został 
powołany przez Ministra Finansów do Rady Rozwoju 
Rynku Finansowego (składającej się z szefów najważ-
niejszych instytucji � nansowych w Polsce), będącej 
dla Ministerstwa Finansów organem opiniodaw-
czym i doradczym w sprawach rynku � nansowego. 
W 2007 roku został odznaczony przez Prezydenta RP 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

W marcu 2010 roku powołany przez Prezydenta RP do 
Narodowej Rady Rozwoju. W 2011 roku wybrany do 
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z okręgu bialskiego.
 
Radę nadzorczą tworzą także:
 
• Adam Meller
• Janusz Ossowski
• Jarosław Bierecki
• Cezary Zawistowski

Zarząd towarzystw działających na co dzień jako 
SKOK Ubezpieczenia tworzą:

Grzegorz Buczkowski – Prezes Zarządu

 
Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 1992 roku. 
Od 1998 – prezes Zarządu TUW SKOK, a od 2003 roku 
również TU SKOK ŻYCIE SA. Wybrany na członka Rady 
Dyrektorów, powołanej w Brukseli międzynarodowej 
organizacji AMICE, zrzeszającej ponad 200 spółdziel-
czych i wzajemnych podmiotów ubezpieczeniowych 
na całym świecie. W swoim zawodowym dorobku ma 
także liczne staże w CUNA Mutual Insurance Society 
(USA) i amerykańskich uniach kredytowych.
 
Jest absolwentem studiów Master of Business 
Administration (MBA) Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
Strathclyde University w Glasgow w Szkocji (specjal-
ność � nanse i zarządzanie strategiczne). Ukończył 
także � lologię angielską na Uniwersytecie Gdańskim.
 
Ukończył kursy w zakresie: zarządzania � rmą ubez-
pieczeniową organizowane przez Ministerstwo 
Finansów (1994) oraz Alternative Risk Transfer 
w Chartered Insurance Institute w Londynie (2002), 
odbył staże szkoleniowe w CUNA Mutual Insurance 
Society w Madison, WI., USA (1990, 1991, 1992) oraz 
NASA Federal Credit Union, Bethesda, MD, USA (1990). 
W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na 
członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 
Od 2002 roku posiada uprawnienia lustratora spół-
dzielczego.
 
Od początku jest jednym z liderów budowy i rozwoju 
systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych. Laureat nagrody Światowej Rady Związków 
Kredytowych. Odznaczony Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi RP przyznanymi przez Prezydenta 
RP za wybitne zasługi na rzecz rozwoju SKOK-ów.

The Management Board of the two insurance socie-
ties operating as CU Insurance is composed of:

Grzegorz Buczkowski – President 
of Management Board

Grzegorz Buczkowski has been in the insurance mar-
ket since 1992. Since 1998 he has been the president 
of Management Board of TUW SKOK (CU Mutual 
Insurance Society), and since 2003 also of TU SKOK 
ŻYCIE SA (CU Life Insurance Society). He is a mem-
ber of the Board of Directors of AMICE, an interna-
tional organization established in Brussels, with 
members (over 200 co-operative and mutual insur-
ance entities) from all over the world. In addition, 
G. Buczkowski has participated in numerous intern-
ships in CUNA Mutual Insurance Society (the USA) 
and American credit unions.

G. Buczkowski is a graduate of MBA (� nance and stra-
tegic management) studies at the University of Gdańsk 
and the Strathclyde University of Glasgow. He is also 
a graduate of the English Philology at the University 
of Gdańsk.

Courses completed by G. Buczkowski include those 
concerning management of insurance companies, 
organized by the Ministry of Finance (1994) and 
Alternative Risk Transfer at the Chartered Insurance 
Institute of London (2002). He also completed intern-
ships at CUNA Mutual Insurance Society in Madison 
WI, USA (1990,1991,1992) and NASA Federal Credit 
Union, Bethesda, MD, USA (1990). In 1998 he passed 
the exam for candidates to supervisory boards 
of State Treasury-owned companies. Since 2002 
Mr Buczkowski has been a certi� ed cooperative 
auditor.

Mr Grzegorz Buczkowski has been a leader of Poland’s 
credit union system from the very inception of the lat-
ter, involved in the establishment and development 
of the entities. He is a laureate of the award granted 
by the World Council of Credit Unions. For his distin-
guished services to the development of credit un-
ions he was honoured with the Silver and Gold Cross 
of Merit by the President of the Republic of Poland.
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Krzysztof Kosznik – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kosznik jest związany z rynkiem ubezpiecze-
niowym od 1992 roku, zatrudniony w TUW SKOK jako 
główny księgowy. Od 1997 wiceprezes Zarządu TUW 
SKOK, a od 2003 roku również w TU SKOK ŻYCIE SA. 
Ukończył Uniwersytet Gdański w specjalności � nanse, 
a także studia podyplomowe w zakresie rachunkowo-
ści i � nansów.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP za zasługi 
na rzecz rozwoju SKOK-ów.

Katarzyna Bieranowska –Członek Zarządu

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń 
i Bankowości, Wyższej Szkoły Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. 
Od 1997 roku związana zawodowo z grupą SKOK, 
od 1998 roku z TUW SKOK. Od stycznia 2005 roku 
w Zarządzie TUW SKOK oraz TU SKOK ŻYCIE SA.

Iwona Kosakowska-Niedbalska – Pełnomocnik 
Zarządu SKOK Ubezpieczenia ds. CSR

W związku z dostosowaniem systemu SKOK do naj-
wyższych standardów społecznej odpowiedzialności 
Zarząd SKOK Ubezpieczenia podjął decyzję o utworze-
niu stanowiska odpowiedzialnego za realizację stra-
tegii i polityki społecznej. Na stanowisko pełnomoc-
nika Zarządu SKOK Ubezpieczenia ds. CSR powołana 
została Iwona Kosakowska-Niedbalska.
 
Iwona Kosakowska-Niedbalska jest absolwentką 
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na kierunku za-
rządzanie przedsiębiorstwem. Ukończyła także 
studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej 
z zakresu systemów audytorskich i praktyki audytu 
wewnętrznego.
 
Pracuje w TUW SKOK od 01.08.1998 roku. Początkowo 
zajmowała stanowisko specjalisty ds. likwidacji szkód, 
a następnie – od 01.02.2003 roku – pełnomocnika 
Zarządu ds. systemu zarządzania jakością. W TU SKOK 
ŻYCIE SA jest zatrudniona od 01.01.2004 roku na stano-
wisku pełnomocnika Zarządu ds. systemu zarządzania 
jakością.
 
Od 01.09.2012 roku rozpoczęła działania w zakresie 
wdrażania i rozwoju społecznej odpowiedzialności 
biznesu w SKOK Ubezpieczenia, jako pełnomocnik 
Zarządu SKOK Ubezpieczenia ds. CSR.

Zarządzanie kryzysowe
 

SKOK Ubezpieczenia wdrażają skuteczne rozwią-
zania mające minimalizować ryzyko wystąpie-
nia sytuacji kryzysowych oraz niwelować ewen-
tualne skutki tychże. Uwzględniając troskę o wize-
runek marki, ale przede wszystkim o zatrudnionych 
w TU SKOK ŻYCIE SA i TUW SKOK pracowników oraz 
klientów SKOK  Ubezpieczenia, opracowywane są 
trwałe rozwiązania pozwalające skutecznie zapobiec 

Krzysztof Kosznik – Vice-President 
of Management Board

Krzysztof Kosznik has been in the insurance industry 
since 1992, when he was employed with TUW SKOK 
as the chief accountant. Vice-President of TUW SKOK 
since 1997, and since 2003 also of TU SKOK ŻYCIE SA,  
Mr Kosznik is a graduate of the University of Gdańsk 
in Finance. He has also completed post-graduate 
studies in accounting and � nance.

Honoured with the Silver Cross of Merit of the Republic 
of Poland for his services to the development of credit 
unions.

Katarzyna Bieranowska – Member 
of Management Board

A graduate of the Agricultural and Technical Academy 
of Olsztyn, Insurance and Banking Academy, Academy 
of Law and Diplomacy of Gdynia. Since 1997 working 
for the credit union group, since 1998 for TUW SKOK. 
A member of the Management Board of TUW SKOK 
and TU SKOK ŻYCIE SA since 2005.

Iwona Kosakowska-Niedbalska – CU Insurance 
Management Board Proxy for CSR
 

In connection with the adjustment of the credit union 
system to the highest standards of corporate social 
responsibility, the Management Board of CU Insurance 
decided to establish a position responsible for imple-
mentation of social strategy and policy. Appointed 
to the position of the Management Board Proxy 
for CSR was Iwona Kosakowska-Niedbalska.

Iwona Kosakowska-Niedbalska is a graduate of 
the Maritime Academy of Gdynia (business manage-
ment). She has also completed post-graduate stud-
ies in auditor systems and internal audit practice 
at the Banking Academy (WSB).

Employed at TUW SKOK since 1 Aug., 1998. Initially 
a loss adjuster, she later (as of 1 February, 2003) be-
came the management board proxy for the issues 
of the quality maintenance system. At TU SKOK 
ŻYCIE SA Mr Kosakowska-Niedbalska has been em-
ployed, since the beginning of 2004 (at the position 
of the management board proxy for the quality man-
agement system).

Since 1 Sept., 2012 Iwona Kosakowska-Niedbalska 
has started actions aimed the implementation 
and development of corporate social responsibi-
lity as the CU Insurance Management Board Proxy 
for CSR.

Crisis management

CU Insurance has been implementing e� ective solu-
tions aimed at minimization of the occurrence of crisis 
situation and elimination of, inter alia:

• information disturbances, including communica-
tion break-downs,

• disturbances in the field of personal data 
protection,

• a sudden loss of the registered o�  ce.
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Counteracting money laundering

As regards counteracting corruption practices, 
CU  Insurance has been operating in accordance 
with the Act of 16 November, 2000. In order to prop-
erly observe provisions of the Act, a “Procedure for 
Counteracting Money Laundering and the Financing 
of Terrorism” was adopted by means of a resolution 
of the CU Life Insurance Society Management Board.

Quality policy

SKOK Ubezpieczenia (CU Insurance) takes every ef-
fort to make the products and service o� ered (also 
those similar to other companies’ o� erings) stand 
out against their competition. In close cooperation 

oraz zminimalizować skutki między innymi takich sy-
tuacji, jak:

• zakłócenia informacyjne, w tym przerwana 
łączność,

• zagrożenia związane z troską o ochronę danych 
osobowych,

• nagła utrata siedziby.
 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

W zakresie zwalczania praktyk korupcyjnych, SKOK 
Ubezpieczenia działają zgodnie z postanowieniami 
ustawy z 16 listopada 2000 roku. Na potrzeby właściwej 
realizacji założeń ww. przepisów, TU SKOK ŻYCIE SA
uchwałą Zarządu przyjęło „Procedurę w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz � nansowaniu 
terroryzmu”.
 

Polityka jakości

SKOK Ubezpieczenia dokładają wszelkich starań, aby 
oferowane produkty i świadczone usługi, także te, 
których odpowiedniki znajdują się w ofercie innych 
towarzystw, wyróżniały się na tle konkurencji. W ści-
słej współpracy z podmiotami grupy spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych na terenie całego 

with other entities of the credit union group from 
all the country CU Insurance aims at identi� cation 
of the insurance needs of current and prospective 
clients, provide them with quality insurance prod-
ucts and o� er to them services meeting their needs 
and requirements. It is, among others, to that end that 
an e� ective service system based on the application 
of new technologies is being developed.

CU Insurance also carries out preventive measures 
to reduce the risks threatening the clients of both so-
cieties covered by the brand. Meeting the objectives 
of the quality policy, such as being client-oriented, 
striving to permanent improvement etc. is based 
upon dedication of all members of the team who 
have relevant awareness, competences, education 
and the capacity allowing them to permanently im-
prove their quali� cations.

The quality policy of CU Insurance means the brand’s 
leadership commitment to the accomplishment 
of the mission, assumed quality goals and acti-
vities conforming with the quality management 
rules. The activities are oriented at meeting the ex-
pectations of the clients, securing dedication 
of the leadership and personnel and permanent 
striving towards perfection achievement. A result 
of the e� orts is the ISO 9001 quality certi� cate gained 
by TUW SKOK in 2000 and by TU SKOK ŻYCIE SA 

kraju SKOK Ubezpieczenia dążą do identy� kowania 
potrzeb ubezpieczeniowych obecnych i przyszłych 
klientów i dostarczenia im wysokiej jakości produktów 
ubezpieczeniowych oraz procesu obsługi zaspokaja-
jących ich potrzeby i wymagania. W tym celu rozwi-
jana jest między innymi efektywna obsługa bazująca 
na wykorzystaniu nowych technologii.
 
SKOK Ubezpieczenia prowadzą również działania 
prewencyjne, zmierzające do ograniczenia ryzyk za-
grażających klientom poszczególnych towarzystw 
wchodzących w skład marki. Osiąganie celów polityki 
jakości, w tym orientacja na klienta, dążenie do usta-
wicznego doskonalenia, opiera się na zaangażowaniu 
wszystkich członków zespołu, którzy posiadają odpo-
wiednią świadomość, kompetencje, wykształcenie 
i możliwości ciągłego podnoszenia kwali� kacji.
 
Polityka jakości SKOK Ubezpieczenia to zobowiązanie 
się kierownictwa marki do realizacji misji, założonych 
celów jakości oraz działania zgodnego z zasadami za-
rządzania jakością. Są to w szczególności działania 
zorientowane na zaspokajanie oczekiwań klienta, 
zaangażowanie kierownictwa i personelu oraz sta-
łego dążenia do doskonalenia. Wynikiem tych starań 
było ubieganie się o certy� kat jakości ISO 9001 – który 
TUW  SKOK otrzymało w 2000 roku, zaś TU SKOK 
ŻYCIE SA w roku 2005 – w zakresie projektowania pro-
duktów i świadczenia usług ubezpieczeniowych. Tym 
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Stan zatrudnienia w poszczególnych towarzystwach tworzących 
markę SKOK Ubezpieczenia na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Employment at the insurance societies making 
up the CU Insurance brand as at 31 December, 2012

46

77

TUW SKOK

mężczyźni 

kobiety

78

44

TU SKOK ŻYCIE SA 

mężczyźni 

kobiety

in 2005, regarding the designing of products and 
providing of insurance services. It is well-worth stres-
sing that TUW SKOK, as part of the CU Insurance 
brand, was Poland’s second insurer to be granted 
the ISO 9001 certi� cate.

Structure of employment

The societies falling under the CU Insurance brand 
altogether employ 245 persons (as of 31 December, 
2012). 123 persons of that number (46 men and 
77 women) were employed by TUW SKOK. The sta�  
of TU SKOK ŻYCIE SA is 122 persons (44 men and 
78 women).

samym wchodzące w skład marki SKOK Ubezpieczenia 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych otrzymało 
certy� kat ISO 9001 jako drugi ubezpieczyciel w Polsce.

Struktura zatrudnienia

Towarzystwa tworzące SKOK Ubezpieczenia, zgodnie 
ze stanem na 31 grudnia 2012 r., łącznie zatrudniają 
245 osób. W TUW SKOK zatrudnienie ogółem wynosiło 
123 osoby – 46 mężczyzn i 77 kobiet. W TU SKOK za-
trudnione były ogółem 122 osoby, w tym 44 mężczyzn 
oraz 78 kobiet.



Strategia i polityka środowiskowa

Environmental strategy and policy

4.  Środowisko

4. Environment
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4. Environment

Environmental strategy and policy

In line with common assumptions for the environ-
mental policy, both insurance societies covered 
by the CU Insurance brand have adopted com-
prehensive and mutually complementing rules 
in that respect. By means of relevant resoluti-
ons of the Management Boards of TUW SKOK and 
TU SKOK ŻYCIE SA directions were set, to be strictly 
observed by the brand. The below presented guide-
lines are expected to be implemented both within 
the structures of the two insurance societies and 
in relations of the brand with its environment.

The pro� le of the CU Insurance activities does not have 
any essential impact on the environment.

The Management Board of CU Insurance, in pursuit 
of the CSR operation and guided by the care for natu-
ral environment in which the society operates, for 
the sake of sustainable development and social re-
sponsibility have adopted the following environmen-
tal strategy:

1. TU SKOK ŻYCIE SA and TUW SKOK shall take every 
e� ort to implement and disseminate any environ-
mental activities aimed at protection of natural 

4. Środowisko
 

Strategia i polityka środowiskowa
 

Zgodnie z przyjętymi założeniami prowadzenia poli-
tyki, której celem jest dbałość o środowisko naturalne, 
poszczególne towarzystwa wchodzące w skład marki 
SKOK Ubezpieczenia przyjęły kompleksowe i uzupeł-
niające się wzajemnie założenia. Na mocy właściwych 
uchwał Zarządów TUW SKOK i TU SKOK ŻYCIE SA wyzna-
czone zostały kierunki, których SKOK Ubezpieczenia, 
jako marka, ma ściśle przestrzegać. Wymienione niżej 
założenia będą realizowane zarówno w strukturach 
wewnętrznych SKOK Ubezpieczenia, jak również w 
relacjach marki z otoczeniem.
 
Pro� l działalności SKOK Ubezpieczenia nie wywołuje 
istotnego wpływu na środowisko.
 
Zarząd SKOK Ubezpieczenia, realizując zasady odpo-
wiedzialnego społecznie funkcjonowania, w trosce 
o ochronę środowiska naturalnego, w jakim funkcjo-
nuje, w trosce o zrównoważony rozwój i społeczną od-
powiedzialność działalności, przyjął do realizacji stra-
tegię środowiskową wyrażoną w poniższych punktach:

1. TU SKOK ŻYCIE SA oraz TUW SKOK będą dokła-
dały wszelkich starań dla realizacji i popularyza-
cji wszelkich działań środowiskowych mających 
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shall be included both in their annual reports 
and CSR reports, placed on the societies’ websites 
and in the published information materials.

7. In order to implement the environmental and 
social strategy and report on its implementation 
TU SKOK ŻYCIE SA and TUW SKOK have established 
the position of the Proxy for CSR issues.

At the same time, in order to gain synergies and com-
plementarity, and taking into account the social 
role of mutual institutions (as their ideas are close 
to the global trends set by cooperative movement 
and communality) assumptions for the environmental 
policy of SKOK Ubezpieczenia were adopted and have 
been put into practice.

While carrying out their activities, TUW SKOK i TU SKOK 
ŻYCIE SA undertakes to limit – as widely as possible – 
negative impact on the environment resulting from 
its operation.

In order to put into practice the adopted environ-
mental strategy, TUW SKOK i TU SKOK ŻYCIE SA gov-
erning bodies have decided to pursue the following 
policy:

• reduce and monitor the intake of water and elec-
tricity. Possible economies shall be achieved thro-
ugh the application of economically e�  cient mo-
dern environmental technologies and through 
the promotion of resource-saving activities 
among the sta� ;

• segregate waste and collect hazardous waste 
(such as glow-discharge tubes, batteries, toners), 
collect waste paper and get the personnel and 
consumers involved in the processes;

• cooperate, on a permanent basis, with � rms spe-
cialized in utilization of redundant computer 
hardware;

• give preference to suppliers pursuing pro-envi-
ronmental policy who have successfully un-
dergone the veri� cation for observance of ESG 
procedures;

• reduce the consumption of paper by giving prefe-
rence to two-sided printing of documents, adopt 
the rule of electronic tra�  c of documents, carry 
out electronic correspondence with customers 
on a greatest possible scale;

• permanently monitor legal regulations on envi-
ronmental protection and adapt the operation 
to all requirements resulting therefrom;

• strive to use materials coming from recycling 
or easily biodegradable materials (o�  ce supplies, 
gadgets, packaging);

na celu ochronę środowiska naturalnego i minima-
lizacji negatywnego wpływu na środowisko wyni-
kającego z działalności TU ŻYCIE SA i TUW SKOK.

2. TU SKOK ŻYCIE SA oraz TUW SKOK przyjmują jako 
obowiązek monitorowanie przepisów ochrony 
środowiska, tak aby spełniać wszelkie jego wy-
magania.

3. TU SKOK ŻYCIE SA oraz TUW SKOK zobowiązują się 
do ograniczania wpływu na środowisko naturalne 
poprzez monitorowanie poborów zasobów na-
turalnych, wdrażania technologii ekologicznych, 
redukcję i segregację odpadów, promowania 
i wykorzystywania produktów pochodzących 
z recyklingu.

4. Mając na celu jak najszerszą popularyzację dzia-
łań służących ochronie środowiska naturalnego, 
TU SKOK ŻYCIE SA oraz TUW SKOK we wszelkie 
działania włączać będą swoich klientów, pracow-
ników, dostawców i innych interesariuszy.

5. TU SKOK ŻYCIE SA oraz TUW SKOK w miarę swoich 
możliwości będą również angażować się w akcje 
prośrodowiskowe innych podmiotów, a szcze-
gólnie akcje mające na celu szeroką integrację 
społeczności lokalnych dla ochrony środowiska 
naturalnego i jego bioróżnorodności.

6. TU SKOK ŻYCIE SA oraz TUW SKOK będą informo-
wały o swoich działaniach na rzecz środowiska 

naturalnego zarówno w raportach rocznych, 
jak i raportach społecznej odpowiedzialności, 
na stronach internetowych oraz innych wydawa-
nych materiałach informacyjnych.

7. W celu realizacji strategii środowiskowej i społecz-
nej oraz raportowania z jej wdrożenia TU SKOK 
ŻYCIE SA oraz TUW SKOK powołały stanowisko 
Pełnomocnika ds. CSR.

Równocześnie z powyższym, dla uzyskania efektu 
synergii i komplementarności oraz uwzględniając 
istotną rolę, jaką w społeczeństwie odgrywają instytu-
cje wzajemne – nawiązujące swoją ideą do globalnych 
trendów wyznaczanych przez spółdzielczość i wspól-
notowość – przyjęte zostały i wdrażane są w życie za-
łożenia polityki środowiskowej SKOK Ubezpieczenia.

W ramach funkcjonowania TUW SKOK i TU SKOK 
ŻYCIE SA zobowiązują się do ograniczania negatyw-
nego wpływu na środowisko wynikającego z jego 
działalności w możliwie najszerszych aspektach.

SKOK Ubezpieczenia w celu realizacji przyjętej strate-
gii środowiskowej przyjmują politykę:

• ograniczania i monitorowania poboru wody 
i prądu. Możliwe ograniczenia dokonywane będą 
poprzez stosowanie efektywnych ekonomicznie 
nowoczesnych technologii ekologicznych oraz 
promowanie wśród pracowników działań prowa-
dzących do oszczędności zasobów;

• segregowania odpadów i zbiórki odpadów nie-
bezpiecznych (jarzeniówki, baterie, tonery), 
zbiórki makulatury oraz włączenia w te procesy 
pracowników i konsumentów;

• stałej współpracy z wykwalifikowanymi fir-
mami ds. utylizacji zbędnego sprzętu kompute-
rowego;

• preferowania dostawców prowadzących politykę 
prośrodowiskową, pozytywnie zwery� kowanych 
pod względem spełniania procedur ESG;

• oszczędności zużycia papieru poprzez preferowa-
nie druku obustronnego dokumentów, przyjęcie 
obiegu dokumentów elektronicznych, prowadze-
nie w możliwie szerokim zakresie korespondencji 
elektronicznej z kontrahentami;

• prowadzenia stałego monitoringu przepisów 
prawa w zakresie ochrony środowiska i do-
stosowywania działalności do wszelkich wy-
mogów;

• dążenia do wykorzystywania materiałów po-
chodzących z recyklingu lub materiałów łatwo 
biodegradowalnych (materiały biurowe, gadżety, 
opakowania);

environment and minimization of the adverse im-
pact which may be exerted on the environment by 
the operation of TU SKOK ŻYCIE SA and TUW SKOK.

2. TU SKOK ŻYCIE SA and TUW SKOK shall make it 
a rule to monitor the environmental regulations 
so as to meet any requirements resulting there-
from.

3. TU SKOK ŻYCIE SA and TUW SKOK undertake 
to limit the impact which they may exert on natural 
environment by monitoring the intake of natural 
resources, implementation of environment-frien-
dly resources, waste reduction and segregation, 
promotion and use of products coming from 
recycling.

4. Keeping in mind the possibly widest dissemina-
tion of environment-friendly activities, TU SKOK 
ŻYCIE SA and TUW SKOK shall involve their clients, 
sta� , suppliers and other stakeholders in all 
the activities.

5. As far as possible, TU SKOK ŻYCIE SA and TUW SKOK 
shall also get involved in pro-environmental cam-
paigns of other entities, the campaigns aimed 
at wide integration of local communities for 
the case of protection of natural environment 
and its biodiversity in particular.

6. The information about environment-friendly 
activities of TU SKOK ŻYCIE SA and TUW SKOK 
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• ciągłego doskonalenia w zakresie środowiska 
i pozostałych aspektów ESG, nad czym opiekę 
sprawować będzie Pełnomocnik Zarządu ds. CSR;

• publikowania informacji o działaniach TUW SKOK 
na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, 
a także nawiązywania współpracy z innymi 
podmiotami w celu realizacji polityki ochrony 
środowiska.

W ramach strategii i polityki środowiskowej SKOK 
Ubezpieczenia opracowane zostaną właściwe plany 
działań wspierające realizację przyjętej przez Zarząd 
strategii. Opracowane plany zawierają mierzalne 
cele do osiągnięcia oraz harmonogram ich osiąga-
nia. Raporty z realizacji ww. planów przedkładane 
są Zarządowi SKOK Ubezpieczenia.
 

• permanently improve environmental protection 
and other aspects of ESG, the care for it being 
taken by Management Board Proxy for CSR;

• publish information on environment-friendly ac-
tivities of TUW SKOK and enter into cooperation 
with other entities in order to implement the envi-
ronmental policy.

• Under the environmental strategy and po-
licy of CU Insurance relevant actions plans will 
be developed to support the implementation 
of the strategy adopted by the Management 
Board. The drawn up plans shall contain measu-
rable goals to be achieved and a timetable for 
the attainment of those. Reports on the implemen-
ted plans shall be submitted to the Management 
Board of CU Insurance.



Powszechna deklaracja praw człowieka 

Global Compact 

Strategia i polityka społeczna

Pracownicy – nasz klucz do sukcesu

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne 

Współpraca krajowa 

Współpraca zagraniczna

The Universal Declaration 
of Human Rights

Global Compact

Social strategy and policy

Staff – the key to our success

Internal and external training

Domestic cooperation

Foreign cooperation

5.  Społeczeństwo

5. Society
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5. Society

Attempting to accomplish the social mission under-
taken by CU Insurance – the mission of development 
of a civil society, respect for human dignity and sup-
port to those in need – and following the ideas lying 
behind the credit union movement (and the coopera-
tive movement as a whole) worldwide, the societies 
operating under the CU Insurance brand have o�  cially 
adopted the Universal Declaration of Human Rights 
and have undertaken, by means of a Management 
Board resolution, to observe it.

The Universal Declaration of Human Rights

Whereas recognition of the inherent dignity and 
of the equal and inalienable rights of all members 
of the human family is the foundation of freedom, 
justice and peace in the world.
 
Whereas disregard and contempt for human rights 
have resulted in barbarous acts which have outraged 
the conscience of mankind, and the advent of a world 
in which human beings shall enjoy freedom of speech 
and belief and freedom from fear and want has been 
proclaimed as the highest aspiration of the common 
people.

5. Społeczeństwo

 
Dążąc do realizacji misji społecznej jaką przyjęła 
na siebie marka SKOK Ubezpieczenia – misji kształto-
wania społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania 
ludzkiej godności i wsparcia potrzebujących – oraz 
pozostając w zgodzie z zasadami przyświecającymi 
ruchowi spółdzielczych kas oszczędnościowo-kre-
dytowych, a także ruchowi spółdzielczemu na całym 
świecie, towarzystwa tworzące SKOK Ubezpieczenia 
przyjęły o� cjalnie i uchwałą Zarządu zobowiązały się 
przestrzegać postanowień Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka w brzmieniu:
 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz 
równych i niezbywalnych praw wszystkich członków 
wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawie-
dliwości i pokoju świata. Zważywszy, że nieposza-
nowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka dopro-
wadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły 
sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako 
najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowa-
nia takiego świata, w którym ludzie korzystać będą 
z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od stra-
chu i nędzy.
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Zważywszy, że konieczne jest obwarowanie praw 
człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – do-
prowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu 
przeciw tyranii i uciskowi. Zważywszy, że ko-
nieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych sto-
sunków między narodami. Zważywszy, że Narody 
Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe 
prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz 
w równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz wy-
raziły swe zdecydowanie dla popierania postępu 
społecznego i poprawy warunków życia w większej 
wolności.

Zważywszy, że Państwa Członkowskie podjęły się 
we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych 
zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie 
praw człowieka i podstawowych wolności.
 
Zważywszy, że jednakowe rozumienie tych praw 
i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej 
realizacji.
 
Przez to zgromadzenie ogólne ogłasza uroczyście 
niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka 
jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszyst-
kich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy 
społeczeństwa – mając stale w pamięci niniejszą 
Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywa-
nia do rozwijania poszanowania tych praw i wolności 
i aby zapewniły za pomocą postępowych środków 
o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszech-
nei skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji 
zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród 
narodów zamieszkujących obszary podległe ich 
władzy.

Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod wzglę-
dem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni 
rozumem i sumieniem i powinni postępować wo-
bec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolno-
ści zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu 
na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, 
wyznania, poglądów politycznych i innych, 
narodowości, pochodzenia społecznego, ma-
jątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego 
stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy 
w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub 
międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego 
dana osoba przynależy, bez względu na to, czy 
dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też 
podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się 
samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ogra-
niczony w swej niepodległości.

Artykuł 3
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bez-
pieczeństwa swej osoby.

Whereas it is essential, if man is not to be compelled 
to have recourse, as a last resort, to rebellion against 
tyranny and oppression, that human rights should 
be protected by the rule of law. Whereas it is essential 
to promote the development of friendly relations 
between nations. Whereas the peoples of the United 
Nations have in the Charter rea�  rmed their faith 
in fundamental human rights, in the dignity and worth 
of the human person and in the equal rights of men 
and women and have determined to promote social 
progress and better standards of life in larger freedom.

Whereas Member States have pledged themselves 
to achieve, in co-operation with the United Nations, 
the promotion of universal respect for and observance 
of human rights and fundamental freedoms.

Whereas a common understanding of these 
rights and freedoms is of the greatest importance 
for the full realization of this pledge.

Now, Therefore The General Assembly pro-
claims this Universal Declaration Of Human Rights 
as a common standard of achievement for all peo-
ples and all nations, to the end that every indi-
vidual and every organ of society, keeping this 
Declaration constantly in mind, shall strive by teach-
ing and education to promote respect for these rights
and freedoms and by progressive measures, national 
and international, to secure their universal and ef-
fective recognition and observance, both among 
the peoples of Member States themselves and among 
the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1
All human beings are born free and equal in di-
gnity and rights. They are endowed with reason 
and conscience and should act towards one ano-
ther in a spirit of brotherhood.

 
Article 2

Everyone is entitled to all the rights and fre-
edoms set forth in this Declaration, without di-
stinction of any kind, such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth or other 
status. Furthermore, no distinction shall be made 
on the basis of the political, jurisdictional or in-
ternational status of the country or territory 
to which a person belongs, whether it be inde-
pendent, trust, non-self-governing or under any 
other limitation of sovereignty.

Article 3
Everyone has the right to life, liberty and security 
of person.

 
Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; sla-
very and the slave trade shall be prohibited in all 
their forms.

 

Article 5
No one shall be subjected to torture or to cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6
Everyone has the right to recognition everywhere 
as a person before the law.

Article 7
All are equal before the law and are entitled 
without any discrimination to equal protection 
of the law. All are entitled to equal protection 
against any discrimination in violation of this 
Declaration and against any incitement to such 
discrimination.

Article 8
Everyone has the right to an e� ective remedy 
by the competent national tribunals for acts 
violating the fundamental rights granted him 
by the constitution or by law.

Article 9
No one shall be subjected to arbitrary arrest, de-
tention or exile. 

Article 10
Everyone is entitled in full equality to a fair and 
public hearing by an independent and impartial 
tribunal, in the determination of his rights and ob-
ligations and of any criminal charge against him. 

Article 11
• Everyone charged with a penal o� ence has the 

right to be presumed innocent until proved gu-
ilty according to law in a public trial at which 
he has had all the guarantees necessary for his 
defence.

• No one shall be held guilty of any penal o� ence 
on account of any act or omission which did not 
constitute a penal o� ence, under national or in-
ternational law, at the time when it was commit-
ted. Nor shall a heavier penalty be imposed than 
the one that was applicable at the time the penal 
o� ence was committed.

Article 12
No one shall be subjected to arbitrary interfe-
rence with his privacy, family, home or correspon-
dence, nor to attacks upon his honour and repu-
tation. Everyone has the right to the protection 
of the law against such interference or attacks. 

Article 13
• Everyone has the right to freedom of movement 

and residence within the borders of each state.
• Everyone has the right to leave any country, inclu-

ding his own, and to return to his country. 

Article 14
• Everyone has the right to seek and to enjoy 

in other countries asylum from persecution.

Artykuł 4
Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakła-
dać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel 
niewolnikami są zakazane we wszystkich swych 
postaciach.

Artykuł 5
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub trakto-
wać w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

Artykuł 6
Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie 
jego osobowości prawnej.

Artykuł 7
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez 
jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony 
prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej 
ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, bę-
dącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed 
jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.

Artykuł 8
Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwo-
ływania się do kompetentnych sądów krajowych 
przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie pod-
stawowych praw przyznanych mu przez konsty-
tucję lub przez prawo.

Artykuł 9
Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzy-
mać lub wygnać z kraju.

Artykuł 10
Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej 
równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego 
prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysu-
wanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie 
przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i pu-
blicznie przez niezależny i bezstronny sąd.

Artykuł 11
• Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestęp-

stwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego 
dopóty, dopóki nie udowodni się winy zgodnie 
z prawem podczas publicznego procesu, w któ-
rym zapewniono mu wszystkie konieczne środki 
obrony.

• Nikt nie może być skazany za przestępstwo 
z powodu działania lub zaniechania nie stanowią-
cego w chwili jego dokonania przestępstwa we-
dług prawa krajowego lub międzynarodowego. 
Nie wolno także wymierzać kary wyższej niż ta, 
która była przewidziana w chwili popełnienia 
przestępstwa.

Artykuł 12
Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek 
życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego 
korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi 
lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo 
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do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji 
lub uwłaczaniu.

Artykuł 13
• Każdy człowiek ma prawo swobodnego porusza-

nia się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach 
każdego Państwa.

• Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, 
włączając w to swój własny i powrócić do swego 
kraju.

Artykuł 14
• Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzy-

stać z niego w innym kraju w razie prześladowania.
• Nie można powoływać się na to prawo w przy-

padku ścigania wszczętego rzeczywiście z po-
wodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub 
czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15
• Każdy człowiek ma prawo do posiadania oby-

watelstwa.
• Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywa-

telstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany 
obywatelstwa.

Artykuł 16
• Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek 

różnice rasy, narodowości lub wyznania mają 
prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia 
małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe 
prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, 
podczas jego trwania i po jego ustaniu.

• Małżeństwo może być zawarte jedynie za swo-
bodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych mał-
żonków.

• Rodzina jest naturalną i podstawową komórką 
społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony 
społeczeństwa i Państwa.

Artykuł 17
• Każdy człowiek, zarówno sam, jak i wespół z in-

nymi, ma prawo do posiadania własności.
• Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego 

własności.

Artykuł 18
Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, su-
mienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę 
zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę gło-
szenia swego wyznania lub wiary bądź indywi-
dualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie 
i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, 
uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

Artykuł 19
Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyra-
żania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania 
niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania 
i rozpowszechniania informacji i poglądów wszel-
kimi środkami, bez względu na granice.

Artykuł 20
• Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgroma-

dzania i stowarzyszania się.
• Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakie-

goś stowarzyszenia.

Artykuł 21
• Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia 

w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub po-
przez swobodnie wybranych przedstawicieli.

• Każdy człowiek ma prawo równego dostępu 
do służby publicznej w swym kraju.

• Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola 
ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo 
rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie po-
wszechności, równości i tajności lub na innej rów-
norzędnej procedurze, zapewniającej wolność 
wyborów.

Artykuł 22
Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa 
prawo do ubezpieczeń społecznych; ma rów-
nież prawo do urzeczywistniania – poprzez wy-
siłek narodowy i współpracę międzynarodową 
oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego 
Państwa – swych praw gospodarczych, społecz-
nych i kulturalnych, niezbędnych dla jego god-
ności i swobodnego rozwoju jego osobowości.

Artykuł 23
• Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobod-

nego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowa-
lających warunków pracy oraz do ochrony przed 
bezrobociem.

• Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek róż-
nice, ma prawo do równej płacy za równą pracę.

• Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego 
i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego 
jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą 

• This right may not be invoked in the case of pro-
secutions genuinely arising from non-political 
crimes or from acts contrary to the purposes and 
principles of the United Nations.

Article 15
• Everyone has the right to a nationality.
• No one shall be arbitrarily deprived of his nationa-

lity nor denied the right to change his nationality. 

Article 16
• Men and women of full age, without any limitation 

due to race, nationality or religion, have the right 
to marry and to found a family. They are entitled 
to equal rights as to marriage, during marriage 
and at its dissolution.

• Marriage shall be entered into only with 
the free and full consent of the intending spouses.

• The family is the natural and fundamental group 
unit of society and is entitled to protection by so-
ciety and the State.

 Article 17
• Everyone has the right to own property alone 

as well as in association with others.
• No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18
Everyone has the right to freedom of thought, 
conscience and religion; this right includes fre-
edom to change his religion or belief, and fre-
edom, either alone or in community with others 
and in public or private, to manifest his religion 
or belief in teaching, practice, worship and 
observance. 

Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and 
expression; this right includes freedom to hold 
opinions without interference and to seek, receive 

and impart information and ideas through any 
media and regardless of frontiers.

Article 20
• Everyone has the right to freedom of peaceful 

assembly and association.
• No one may be compelled to belong to an as-

sociation.

Article 21
• Everyone has the right to take part in the govern-

ment of his country, directly or through freely 
chosen representatives.

• Everyone has the right of equal access to public 
service in his country.

• The will of the people shall be the basis 
of the authority of government; this will shall 
be expressed in periodic and genuine elections 
which shall be by universal and equal su� rage 
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godności ludzkiej i uzupełnianego w razie po-
trzeby innymi środkami pomocy społecznej.

• Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków 
zawodowych i do przystępowania do związków 
zawodowych dla ochrony swych interesów.

Artykuł 24
Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypo-
czynku, włączając w to rozsądne ograniczenie 
godzin pracy i okresowe płatne urlopy.

Artykuł 25
• Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej 

zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego 
rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, 
mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świad-
czenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia 
na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolno-
ści do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty 
środków do życia w inny sposób od niego 
niezależny.

• Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki 
i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie 
i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony 
społecznej.

Artykuł 26
• Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest 

bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawo-
wym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. 
Oświata techniczna i zawodowa jest powszech-
nie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla 
wszystkich na zasadzie równości w zależności 
od zalet osobistych.

• Celem nauczania jest pełny rozwój osobowo-
ści ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności. Krzewi 
ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń mię-
dzy wszystkimi narodami, grupami rasowymi 
lub religijnymi; popiera działalność Organizacji 
Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzy-
mania pokoju.

• Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze 
nauczania, które ma być dane ich dzieciom.

Artykuł 27
• Każdy człowiek ma prawo do swobodnego 

uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeń-
stwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia 
w postępie nauki i korzystania z jego dobro-
dziejstw.

• Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych 
i materialnych korzyści wynikających z jakiejkol-
wiek jego działalności naukowej, literackiej lub 
artystycznej.

Artykuł 28
Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku 
społecznego i międzynarodowego, w którym 
prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji 
byłyby w pełni realizowane.

Artykuł 29
• Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeń-

stwa, bez którego niemożliwy jest swobodny 
i pełny rozwój jego osobowości.

• W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy 
człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, 
które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu 
zapewnienia odpowiedniego uznania i poszano-
wania praw i wolności innych i w celu uczynienia 
zadość słusznym wymogom moralności, porządku 
publicznego i powszechnego dobrobytu demo-
kratycznego społeczeństwa.

• Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żad-
nym przypadku korzystać w sposób sprzeczny 
z celami i zasadami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

Artykuł 30
• Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie 

można rozumieć jako udzielającego jakiemu-
kolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokol-
wiek prawa do podejmowania działalności lub 
wydawania aktów zmierzających do obalenia 
któregokolwiek z praw i wolności zawartych 
w niniejszej Deklaracji.

Global Compact

 
We wrześniu 2012 roku TUW SKOK włączyło się w re-
alizację międzynarodowej inicjatywy Global Compact 
zakładającej działanie na rzecz odpowiedzialności 
korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju, która 
została zainicjowana w 2000 roku przez Sekretarza 
Generalnego ONZ Ko� ego Annana.
 
Global Compact nakłania � rmy do poparcia, przy-
jęcia i stosowania, we wszystkich sferach działal-
ności, dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu 
praw człowieka, standardów pracy, ochrony środo-
wiska i przeciwdziałania korupcji. Zgodnie z ideą 
Global Compact, przestrzeganie tych reguł prowa-
dzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze 
działalności operacyjnej � rm.
 
Zasady Global Compact wynikają z następujących 
przyjętych fundamentalnych dokumentów:

1) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
2) Deklaracji Międzynarodowej Organizacji 

Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Pra-
wach w Pracy – The International Labour 
Organization’s Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work,

3) Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym 
i Rozwoju Agenda 21 – The Rio Declaration 
on Environment and Development,

4) Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 
Korupcji – United Nations Convention against 
Corruption.

and shall be held by secret vote or by equivalent 
free voting procedures.

Article 22
Everyone, as a member of society, has the right to 
social security and is entitled to realization, thro-
ugh national e� ort and international cooperation 
and in accordance with the organization and re-
sources of each State, of the economic, social and 
cultural rights indispensable for his dignity and 
the free development of his personality.

 
Article 23
• Everyone has the right to work, to free choice 

of employment, to just and favourable conditions 
of work and to protection against unemployment.

• Everyone, without any discrimination, has the right 
to equal pay for equal work.

• Everyone who works has the right to just and fa-
vourable remuneration ensuring for himself and 
his family an existence worthy of human dignity, 
and supplemented, if necessary, by other means 
of social protection.

• Everyone has the right to form and to join trade 
unions for the protection of his interests.

 
Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, inc-
luding reasonable limitation of working hours 
and periodic holidays with pay.

 
Article 25
• Everyone has the right to a standard of living 

adequate for the health and well-being of himself 
and of his family, including food, clothing, housing 
and medical care and necessary social services, 
and the right to security in the event of unem-
ployment, sickness, disability, widowhood, old age
or other lack of livelihood in circumstances bey-
ond his control.

• Motherhood and childhood are entitled to special 
care and assistance. All children, whether born 
in or out of wedlock, shall enjoy the same social 
protection.

 
Article 26
• Everyone has the right to education. Education 

shall be free, at least in the elementary and fun-
damental stages. Elementary education shall be 
compulsory. Technical and professional educa-
tion shall be made generally available and hi-
gher education shall be equally accessible to all 
on the basis of merit.

• Education shall be directed to the full develop-
ment of the human personality and to the streng-
thening of respect for human rights and funda-
mental freedoms. It shall promote understanding, 
tolerance and friendship among all nations, racial 
or religious groups, and shall further the activi-
ties of the United Nations for the maintenance 
of peace.

• Parents have a prior right to choose the kind 
of education that shall be given to their children.

 
Article 27
• Everyone has the right freely to participate 

in the cultural life of the community, to enjoy 
the arts and to share in scienti� c advancement 
and its bene� ts.

• Everyone has the right to the protection of the mo-
ral and material interests resulting from any 
scienti� c, literary or artistic production of which 
he is the author.

 
Article 28

Everyone is entitled to a social and international 
order in which the rights and freedoms set forth 
in this Declaration can be fully realized.

 
Article 29
• Everyone has duties to the community in which 

alone the free and full development of his perso-
nality is possible.

• In the exercise of his rights and freedoms, eve-
ryone shall be subject only to such limitations 
as are determined by law solely for the purpose 
of securing due recognition and respect for 
the rights and freedoms of others and of me-
eting the just requirements of morality, public 
order and the general welfare in a democratic 
society.

• These rights and freedoms may in no case be 
exercised contrary to the purposes and principles 
of the United Nations. 

Article 30
Nothing in this Declaration may be interpre-
ted as implying for any State, group or person 
any right to engage in any activity or to per-
form any act aimed at the destruction of any 
of the rights and freedoms set forth herein.

Global Compact

In September 2012 TUW SKOK joined the inter-
national Global Compact initiative assuming ac-
tivities aimed at adoption of sustainable and 
“Corporate social responsibility” socially respon-
sible corporative policies, which initiative was 
started in 2000 by the then UN Secretary General, 
Ko�  Annan. 

Global Compact encourages businesses to support, 
adopt and apply, in all spheres of their activities, ten 
fundamental principles concerning the � elds of hu-
man rights, labour standards, environmental pro-
tection and corruption counteracting. As the idea 
of Global Compact puts it, observance of the rules 
leads to numerous positive changes in the operation 
of � rms.
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Prawa Człowieka

• Zasada 1. 
Popieranie i przestrzeganie praw człowieka 
przyjętych przez społeczność międzynaro-
dową.

• Zasada 2. 
Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw 
człowieka przez � rmę.

 
Standardy pracy

• Zasada 3. 
Poszanowanie wolności zrzeszania się.

• Zasada 4. 
Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

• Zasada 5. 
Zniesienie pracy dzieci.

• Zasada 6. 
Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji 
w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

• Zasada 7. 
Prewencyjne podejście do środowiska natu-
ralnego.

• Zasada 8. 
Podejmowanie inicjatyw mających na celu 
promowanie postaw odpowiedzialności 
ekologicznej.

• Zasada 9. 
Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych 
środowisku technologii.

 
Przeciwdziałanie korupcji

• Zasada 10. 
Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich for-
mach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

 

Strategia i polityka społeczna
 

Podążając za przyjętymi przez Zarządy TUW SKOK 
i TU SKOK ŻYCIE SA wyznacznikami polityki społecz-
nej, SKOK Ubezpieczenia jako marka dąży do sumien-
nego i rzetelnego wypełniania misji, którą przed 
sobą postawiła – misji krzewienia zasad demokracji, 
poszanowania ludzkiej godności, tworzenia i zacie-
śniania więzi społecznych. Polityka społeczna SKOK 
Ubezpieczenia skierowana jest zarówno na kształ-
towanie relacji z klientami, jak również na wsparcie 
rozwoju pracowników i zapewnienie godnych wa-
runków zatrudnienia.
 
Nadzór nad realizacją polityki społecznej SKOK 
Ubezpieczenia sprawuje Pełnomocnik Zarządu 
ds. CSR.
 

Polityka społeczna SKOK Ubezpieczenia
 

1. SKOK Ubezpieczenia, przyjmując Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka, zobowiązują się do 
propagowana tolerancji i podstawowych praw 
pracowniczych w miejscu pracy, prowadzenia po-
lityki równości i poszanowania godności każdego 
człowieka.

2. SKOK Ubezpieczenia zapewniają swoim pracow-
nikom najlepsze warunki pracy i rozwoju zawo-
dowego poprzez bieżącą realizację zagadnień 
BHP, opiekę socjalną, dostępność szkoleń i możli-
wość podjęcia studiów w kierunkach związanych 
z wykonywanym zawodem, opiekę nad rodzinami 
pracowników – bonusy świąteczne, opiekę me-
dyczną, Pracowniczy Program Emerytalny.

3. SKOK Ubezpieczenia prowadzą szeroką współ-
pracę ze społecznościami lokalnymi.

4. SKOK Ubezpieczenia angażują się również 
w edukację społeczeństwa, biorą czynny udział 
w różnych inicjatywach mających na celu edukację 
ekonomiczną i � nansową, edukację historyczną, 
budowę tożsamości narodowej, ochronę wartości 
i tradycji kulturowych kraju, jak i regionów.

5. SKOK Ubezpieczenia wspierają powstawanie 
w systemie SKOK instytucji dedykowanych bez-
pośrednio realizacji celów edukacyjnych, chary-
tatywnych, � lantropijnych i wolontariatu.

6. SKOK Ubezpieczenia przyjmują strategię i poli-
tykę środowiskową mającą na celu podniesienie 
wkładu SKOK Ubezpieczenia w ochronę środowi-
ska naturalnego.

7. SKOK Ubezpieczenia poprzez angażowanie się 
w wiele działań organizacji pozarządowych pol-
skich i zagranicznych aktywnie uczestniczą w dia-
logu społecznym, komunikują i promują również 
za pomocą współpracy medialnej prospołeczną 
tradycję spółdzielczą.

8. SKOK Ubezpieczenia będą dążyć do promowania 
zasad promowania odpowiedzialnego społecz-
nie biznesu i zasad ESG poprzez preferowanie 
w doborze kooperantów i dostawców podmiotów 
społecznie odpowiedzialnych.

Pracownicy – nasz klucz do sukcesu

Podstawę obu towarzystw wchodzących w skład 
marki SKOK Ubezpieczenia stanowią pracownicy. 
W oparciu o ich rozwój i zaangażowanie w wyko-
nywane obowiązki, a więc także w obsługę klienta 

The Global Compact principles stem from the adop-
tion of the following fundamental documents:

1) The Universal Declaration of Human Rights
2) The International Labour Organisation’s 

Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work

3) The Rio Declaration on Environment and 
Development 

4) The United Nations Convention against 
Corruption.

Human Rights. Businesses should:

• Principle 1: 
support and respect the protection of internatio-
nally proclaimed human rights; 

• Principle 2: 
make sure that they are not complicit in human 
rights abuses.

Labour Standards. Businesses should uphold:

• Principle 3: 
freedom of association and the e� ective recogni-
tion of the right to collective bargaining;

• Principle 4: 
the elimination of all forms of forced and com-
pulsory labour;

• Principle 5: 
the e� ective abolition of child labour; 

• Principle 6: 
the elimination of discrimination in employment 
and occupation.

Environment. Businesses should:

• Principle 7: 
support a precautionary approach to environmen-
tal challenges;

• Principle 8: 
undertake initiatives to promote environmental 
responsibility; 

• Principle 9: 
encourage the development and diffusion 
of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

• Principle 10: 
businesses should work against corruption 
in all its forms, including extortion and bribery.

Social strategy and policy

Following the determinants of social policy, 
as adopted by the Management Boards of TUW SKOK 
and TU SKOK ŻYCIE SA, CU Insurance as a brand aims 

at diligent and honest ful� lling of the mission it has 
adopted – the mission to disseminate rules of de-
mocracy, respect of human dignity, establishment 
and reinforcement of social bonds. The social policy 
of CU Insurance is supposed to shape the relation-
ships with the customers, but also to support develop-
ment of the sta�  and provide them with due working 
conditions. 

Supervision of the social policy is exercised by 
the CU Insurance Management Board Proxy for CSR.

The social policy of SKOK Ubezpieczenia 
(CU Insurance)

1. By adopting the Universal Declaration of Human 
Rights CU Insurance has undertaken to pro-
mote toleration and fundamental labour rights 
at the workplace, to carry out the policy of equality 
and respect to dignity of each human being.

2. CU Insurance shall provide to its employees 
the best conditions of work and professional 
development through the observance, on a run-
ning basis, of OSH rules, social care, availability 
of training and a possibility to take up studies 
in the � elds related to the job they practice, care 
of employee families – Christmas and Easter bo-
nuses, healthcare protection, Employee Pension 
Scheme. 

3. CU Insurance shall carry out broad cooperation 
with local communities. 

4. CU Insurance shall also engage in education 
of the society and shall actively participate in va-
rious initiatives aimed at economic and � nancial 
education, historical education, development 
of national identity, protection of cultural values 
and traditions of the country and regions alike.

5. CU Insurance shall support formation of insti-
tutions directly dedicated to accomplishment 
of education, charity and philanthropic organi-
zations, volunteering schemes within the credit 
union system.

6. CU Insurance shall adopt an environmental stra-
tegy and policy aimed at increase of CU Insurance 
contribution in protection of natural environ-
ment.

7. Through the engagement in numerous activities 
of Polish and foreign non-govermental organiza-
tions, CU Insurance shall actively participate in so-
cial dialogue and shall communicate and promote – 
also by means of cooperation with mass-media – 
the pro-social cooperative tradition.
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i realizację strategii społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu, kształtowany jest wizerunek marki 
SKOK Ubezpieczenia.

W trosce o pracowników SKOK Ubezpieczenia pro-
wadzą bogatą politykę socjalną. Pracownicy SKOK 
Ubezpieczenia są objęci szerokim zakresem opieki 
i pomocy socjalnej. W SKOK Ubezpieczenia funkcjo-
nuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 

Wspomagając rozwój zawodowy i osobisty pracow-
ników SKOK Ubezpieczenia, zespół HR i wchodzący 
w jego skład specjaliści do spraw szkoleń pracowników 
czuwają nad dopasowaniem ścieżki rozwoju poszcze-
gólnych pracowników do ich potrzeb i umiejętności.
 
Szkolenia pracownicze realizowane są między innymi 
w następującym zakresie:

1. Rozwój kompetencji menadżerskich (na różnych 
szczeblach) w celu zwiększenia efektywności dzia-
łania w obszarach:

• zarządzanie zespołem przez cele z uwzględnie-
niem zmiany organizacyjnej,

• zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem,
• negocjacje handlowe dla różnych zespołów.

2. Rozwój kompetencji trenerskich w celu aktywiza-
cji sprzedaży w zakresie:

• badania potrzeb szkoleniowych i tworzeniu sce-
nariuszy szkoleń,

• techniki sprzedaży i udzielanie informacji zwrotnej 
(feedback).

3. Rozwój kompetencji zarzadzania projektami 
w celu zwiększenia efektywności ich prowadzenia 
i osiągnięcia:

• przyrostu wiedzy na temat naszych produktów 
ubezpieczeniowych,

• rozwoju kompetencji analitycznych w zakresie ob-
sługi MS O�  ce oraz programów dedykowanych  
w celu zwiększenia efektywności pracy, 

• aktualizacji i poszerzenia wiedzy dotyczącej prawa 
w ubezpieczeniach. 

Współpraca krajowa

SKOK Ubezpieczenia aktywnie współpracują z re-
prezentantami otoczenia społecznego. Realizując 
zadania społeczne, angażują się także w kooperację 
z organizacjami biznesowymi na szczeblu krajowym 
i lokalnym.
 
SKOK Ubezpieczenia współpracują między innymi 
z następującymi podmiotami:

• Polska Izba Ubezpieczeń – w zakresie kształto-
wania prawa ubezpieczeniowego, rozwoju rynku 
ubezpieczeń oraz zwiększenia świadomości ubez-
pieczeniowej społeczeństwa.

• Rzecznik Ubezpieczonych – w zakresie troski 
o poszanowanie praw konsumentów, dostosowa-
nia produktów i usług do oczekiwań i standardów 
rynku ubezpieczeniowego.

• Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
Kredytowa – w zakresie dostosowania działalno-
ści marki SKOK Ubezpieczenia do idei i sposobu 
funkcjonowania podmiotów ruchu SKOK.

8. CU Insurance shall strive towards promotion 
of principles or socially responsible business 
and ESG rules by preferring socially responsible 
entities when selecting cooperators and suppliers. 

 
Sta�  – the key to our success 

The most important assets of CU Insurance is the sta�  
of both societies which form the brand. It is thanks 
to their professional quali� cations and dedication to
 the duties performed (including the service of clients 
and implementation of the CSR strategy) that a due 
image of the brand is being developed.

Caring for their sta� , CU Insurance have been run-
ning comprehensive social policy. The sta�  of 
CU Insurance enjoy a high degree of social care and 
assistance. A Welfare Company Fund is also run by 
the CU Insurance.

Internal and external training 

In order to support professional and personal devel-
opment of CU Insurance sta� , the HR team with its 
specialists that deal with the training of employees, 

watch over the adjustment of the career path of indi-
vidual employees to their needs and capacities.

Sta�  training includes, inter alia, the following � elds:

1. Development of managerial competences (at va-
rious levels) to improve e�  ciency of the activities 
in the areas of:

• team management by objectives, including orga-
nizational change,

• management of sales and relationships with 
customers,

• commercial negotiations (for various teams).

2. Development of training competences in order 
to mobilise savings as regards:

• examination of training needs and creation 
of training scenarios,

• selling techniques and providing feedback 
information.

3. Development of project management compe-
tences to improve the e� ectiveness of project 
running and carrying out.

• increase of knowledge on our insurance products 
• development of analytical competences regar-

ding the use of MS O�  ce and dedicated software 
to raise work productivity,

• updating and broadening knowledge about in-
surance law.

Domestic cooperation 

CU Insurance actively cooperates with representatives 
of their social environment. While meeting their social 
mission, they also get involved in business organiza-
tions at the national and local level.

SKOK Ubezpieczenia cooperate, inter alia, with 
the following entities:

• Polish Insurance Association – in the � eld of de-
velopment of the insurance law, insurance 
market and increase of insurance awareness 
of the society.

• Insurance Ombudsman – as regards respect 
for consumer rights, adaptation of products 
and services to the expectations and standards 
of the insurance market.

• National Association of Cooperative Savings 
and Credit Unions – in the area of adaptation 
of SKOK Ubezpieczenia brand to the ideas 
of Poland’s credit union movement and the way 
of its operation.
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• Komisja Nadzoru Finansowego – w zakresie 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
SKOK Ubezpieczenia na rynku ubezpieczeniowym, 
zachowania stabilności instytucji, bezpieczeństwa 
oraz przejrzystości prowadzonych działań.

• Forum Odpowiedzialnego Biznesu – w zakresie 
realizacji założeń CSR, prowadzenia polityki od-
powiedzialnej społecznie i poszanowania praw 
i godności konsumentów oraz pracowników.

Współpraca zagraniczna

Zgodnie z przyświecającą marce SKOK Ubezpieczenia 
ideą krzewienia wartości biznesu odpowiedzialnego 
społecznie, a także przyjętym w ramach misji dąże-
niem do propagowania międzynarodowej współpracy 
w zakresie upowszechniania zasad CSR, towarzystwa 
tworzące markę SKOK Ubezpieczenia aktywnie włą-
czają się w międzynarodowe inicjatywy i działania 
międzynarodowych organizacji łączących podmioty 
funkcjonujące w oparciu o społeczną odpowiedzial-
ność biznesu.
 
Wśród organizacji i zrzeszeń, z którymi współpracuje 
SKOK Ubezpieczenia, znajdują się między innymi:

• AMICE – Association of Mutual Insurers and 
Insurance Cooperatives in Europe, organizacja 
zrzeszająca wzajemne i spółdzielcze podmioty 
ubezpieczeniowe z całej Europy. Utworzona 
w 2008 roku w wyniku połączenia dwóch istnieją-
cych wcześniej organizacji – AISAM oraz ACME – 
reprezentuje przedstawicieli sektora ubezpieczeń 
wzajemnych.

Priorytetem AMICE jest troska o krzewienie idei 
współpracy międzynarodowej, zapewnienie 
równego dostępu ubezpieczycieli do rynku oraz 
zaangażowanie w tworzenie dobrego prawa gwa-
rantującego poszanowanie interesów wszystkich 
podmiotów rynku.

Zasadami przyświecającymi organizacji są:

• właściwa reprezentacja wzajemnych i spółdziel-
czych podmiotów ubezpieczeniowych,

• monitorowanie procesów legislacyjnych 
na obszarze Unii Europejskiej,

• dążenie do zapewnienia równych szans roz-
woju wszystkim uczestnikom rynku ubez-
pieczeń,

• promocja zasad spółdzielczości w Europie,
• zaangażowanie w wymianę poglądów, doświad-

czeń i narzędzi kształtujących rynek ubezpieczeń 
wzajemnych,

• troska o poszanowanie praw człowieka.

• ICMIF – International Cooperative and Mutual 
Insurance Federation (Międzynarodowa 
Federacja Spółdzielczych i Wzajemnych 
Towarzystw Ubezpieczeniowych) – organiza-
cja, która skupia � rmy ubezpieczeniowe z po-
nad 70 krajów na całym świecie. Ideą jej funk-
cjonowania jest wspieranie rozwoju sektora 
ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych oraz 
promowanie współpracy międzynarodowej 
na globalnym rynku usług ubezpieczeniowych.

• Europejskie Forum Ubezpieczycieli Depozytów 
(EFDI) – międzynarodowe zrzeszenie europejskich 
instytucji odpowiedzialnych za gwarantowanie 
depozytów w systemach � nansowych krajów 
europejskich. Celem jego działania jest wspie-
ranie stabilności struktur � nansowych poprzez 
promowanie współpracy wewnątrzeuropejskiej 
na polu ubezpieczenia depozytów, jak również 
ułatwienie wymiany doświadczeń i informacji (np. 
w kwestiach usług transgranicznych, ochrony inte-
resów konsumenta na jednolitym rynku itd.). TUW 
SKOK, jako gwarant depozytów dla spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych, zrzeszone 
jest w EFDI na równi z Bankowym Funduszem 
Gwarancyjnym.

• Polish Financial Supervision Authority – regar-
ding proper operation of SKOK Ubezpieczenia 
in the insurance market, maintenance of stability 
of the institutions, their safety and transparency 
of the activities carried out by them.

• The Responsible Business Forum – for implemen-
tation of CSR assumptions, the pursuit of socially 
responsible policy, respect for rights and dignity 
of consumers and employees.

Foreign cooperation

In accordance with the idea of dissemination of so-
cially responsible business, as underlying the SKOK 
Ubezpieczenia (CU Insurance) brand, and the tendency 
to international cooperation expressed in their mis-
sion, in order to disseminate the rules of SCR the so-
cieties operating under the common brand ac-
tively join the international initiatives and activities 
of international organizations uniting the entities 
whose functioning is based on corporate social 
responsibility.

The organizations and associations with which coop-
eration is maintained by SKOK Ubezpieczenia include, 
inter alia:

• AMICE – Association of Mutual Insurers and 
Insurance Cooperatives in Europe, an organization 
uniting mutual and cooperative insurance enti-
ties from all Europe. Established in 2008 through 
a merger of two organizations existing earlier – 
AISAM and ACME – the association represents 
the sector of mutual insurance.

The priority task of AMICE is care for dissemination 
of the idea of international cooperation, equal 
access of the insurers to the market and involve-
ment in the development of good quality law that 
would guarantee respect for the interests of all 
participants of the market. 

The rules underlying the organization are:

• proper representation of mutual and cooperative 
insurance institutions,

• monitoring legislative processes on the territory 
of the EU,

• attempts to guarantee equal development op-
portunities to all participants of the insurance 
market,

• promotion of cooperative ideas throughout 
Europe,

• involvement in the exchange of opinions, expe-
rience and tools that shape the mutual insurance 
market,

• care for respect of human rights.

• International Cooperative and Mutual Insurance 
Federation (ICMIF) – an organisation uniting in-
surance � rms from over 70 countries of the world. 
Its main idea is to support the development 
of mutual and cooperative insurance sector and 
to promote international cooperation on the glo-
bal market of insurance services.

• European Forum of Deposit Insurers (EFDI) 
is an international association of European in-
stitutions responsible for deposit guaranteeing 
in the � nancial systems of European countries. Its 
purpose is to contribute to the stability of � nan-
cial systems by promoting European cooperation 
in the � eld of deposit insurance and facilitating 
discussion and exchange of expertise and infor-
mation on issue of mutual interest and concern 
(e.g. in matters of transnational services, protection 
of consumer rights in the European Single Market 
etc.). TUW SKOK (CU Mutual Insurance Society), 
as the insurer of deposits of Poland’s credit unions, 
is a member of EFDI just as the Banking Guarantee 
Fund is.



6.  Zaangażowanie społeczne

6. Social involvement
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6. Social involvement 

SKOK Ubezpieczenia (CU Insurance) get involved 
in numerous forms of social support: charity cam-
paigns, sponsored events, educational cooperation 
with NGOs representing local communities, cam-
paigns to support culture and art. The undertaken 
activities result from the desire to attain pro-social ob-
jectives which the SKOK Ubezpieczenia set themselves 
when acting under the CSR concept. Among the par-
ticularly important objectives of SKOK Ubezpieczenia 
are: dissemination of � nancial knowledge and insur-
ance education, attempt to mobilise local communi-
ties, patronage of treasures of national heritage as well 
as promotion of art and culture, including promotion 
of readership in Poland. 

Family Thanksgiving Picnic

SKOK Ubezpieczenia brand has been a sponsor 
of the 4th Family Thanksgiving Picnic, which took 
place on 8 September, 2012 on the premises 
of the College of Social and Media Culture of Toruń.

The idea underlying the Picnic was integration 
of the local community and promotion of culture 
of Poland’s di� erent regions. The performers inclu-
ded folk groups of “Śląsk”, “Sierakowice”, “Lasowiacy” 
and “Młode Podhale”. In addition, the guests could 

6. Zaangażowanie społeczne
 

SKOK Ubezpieczenia angażują się w wiele form 
wsparcia społecznego: akcje charytatywne, wyda-
rzenia sponsorowane, współpracę edukacyjną z or-
ganizacjami pozarządowymi reprezentującymi spo-
łeczności lokalne, akcje wspierające kulturę i sztukę. 
Podejmowane działania wynikają z dążenia do reali-
zacji celów prospołecznych, jakie stawiają przed sobą 
SKOK Ubezpieczenia w ramach realizacji założeń CSR. 
Do szczególnie istotnych celów SKOK Ubezpieczenia 
należy krzewienie wiedzy � nansowej i edukacji ubez-
pieczeniowej, dążenie do zwiększenia aktywności 
społeczności lokalnych, mecenat nad skarbami dzie-
dzictwa narodowego oraz promocja kultury i sztuki, 
w tym promocja czytelnictwa w Polsce.
 

Piknik Dziękczynienie w Rodzinie
 

Marka SKOK Ubezpieczenia była sponsorem IV Pikniku 
Dziękczynienie w Rodzinie, który odbył się 8 wrze-
śnia 2012 roku na terenie Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu. 

Ideą przyświecającą Piknikowi było integrowanie spo-
łeczności lokalnej oraz popularyzowanie kultury róż-
nych regionów Polski. W czasie Pikniku Dziękczynienie 
w Rodzinie wystąpiły Zespoły Pieśni i Tańca: „Śląsk”, 
„Sierakowice”, „Lasowiacy” oraz „Młode Podhale”. 
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Ponadto przybyli goście słuchali występu Górniczej 
Orkiestry Dętej „Sośnica” i obejrzeli sztukę „Powrót 
posła”, przygotowaną przez Teatr Studencki „Dobry 
Wieczór”.
 
Na scenie wystąpili również aktorzy: Jerzy Zielnik 
i Halina Łabonarska, którzy recytowali „Kazania sej-
mowe” Piotra Skargi.
 
W czasie pikniku można było skorzystać ze specja-
listycznych konsultacji medycznych oraz wykonać 
badania lekarskie. Wydarzenie zostało zorganizo-
wane we współpracy z głównym organizatorem, 
Fundacją LUX VERITATIS.

Ogólnopolskie tournée Piotra Bałtroczyka

Zapewniając dostęp do wydarzeń kulturalnych 
mieszkańcom całej Polski, SKOK Ubezpieczenia 
włączyły się w sponsoring tournée kabaretowego 
Piotra  Bałtroczyka zorganizowanego w 50. rocz-
nicę urodzin artysty. Każdy z występów kabare-
towych miał miejsce w innym mieście. W ramach 

listen to the performance of “Sośnica” Mining Brass 
Band and see “Powrót posła” (The Return of an MP) 
classical play shown by “Dobry wieczór” (Good even-
ing) Student Theatre.

Jerzy Zelnikm and Halina Łabonarska well-known 
Polish actors, presented the historical “Parliamentary 
Sermons” by Father Piotr Skarga.

Participants of the Picnic could enjoy specialist medi-
cal consultations and undergo medical examination. 
The event was organized in cooperation with the main 
organiser, LUX VERITATIS Foundation.

The nationwide tour of Piotr Bałtroczyk

Willing to make cultural events available to inhab-
itants of all parts of Poland, SKOK Ubezpieczenia 
have sponsored a cabaret tour of Piotr Bałtroczyk, 
held at the occasion of the well-known artist turn-
ing 50. Each of the cabaret performances took place 
in another town, Piotr Bałtroczyk visiting, inter alia, 
Opole, Rzeszów, Białystok, Cracow, Radzyń Podlaski, 
Wrocław. Besides him, acting were also other caba-
ret artists – Ireneusz Krosny, Cezary Pazura, Jerzy 
Kryszak, Katarzyna Jamróz, Mateusz Dębski, Andrzej 
Sikorowski, Tadeusz Drozda, a famous musician 
and singer Grzegorz Turnau, and the cabaret groups 
of Kabaret Moralnego Niepokoju, Czesuaf and Kabaret 
Młodych Panów. Local audiences were invited to 
each of the concerts and the income from the tick-
ets sold at Radzyń Podlaski were destined to charity 
purposes.

Protection of the Miraculous Icon of Our Lady 
of Częstochowa 

Acting as a patron of culture and art, SKOK 
Ubezpieczenia have funded the new protection sys-
tems for the Miraculous Icon of Our Lady of Jasna Góra 
Monastery in Częstochowa. After long preliminaries, 
started in 2011, on January 21–24, 2013 protective 
systems were installed to help guard the Icon of Our 
Lady at the Chapel of the Miraculous Icon of the Jasna 
Góra Monastery. The Icon, being one of the nation’s 
major symbols and one of the most cherished cul-
tural treasures of the country is now placed under 
a special shield – a bulletproof glass pane securing 
due microclimate (permanently separated from the 
chapel’s climate and securing the best protection of 
the icon’s paint layer against the impact which micro-
organisms could exert and against changes of humid-
ity and other atmospheric parameters); the systems 
meet all modern conservatory requirements. Also 
the systems protecting the icon against mechanical 
damages and the hazard of � re have been modern-
ized and reinforced. The Jasna Góra Icon of Our Lady 

is now comprehensively protected in a way not 
di� erent from that in which the most valuable 
pieces of art are protected in the world’s famous 
museums.

20 Finale of the Great Orchestra 
of Christmas Charity

The SKOK Ubezpieczenia brand has also joined the ef-
forts supporting what is termed as the Great Orchestra 
of Christmas Charity event, held every year shortly 
after Christmas on a national scale. The 20th Finale 

swojej „pięćdziesiątki” Bałtroczyk gościł między innymi 
w Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Krakowie, Radzyniu 
Podlaskim, we Wrocławiu. Wraz z jubilatem na scenie 
prezentowali się również artyści kabaretowi – Ireneusz 
Krosny, Cezary Pazura, Jerzy Kryszak, Katarzyna Jamróz, 
Mateusz Dębski, Andrzej Sikorowski, Tadeusz Drozda, 
muzyk Grzegorz Turnau oraz kabarety – Moralnego 
Niepokoju, Czesuaf i Młodych Panów. Na każdy z kon-
certów zapraszano lokalną publiczność, a dochód 
z biletów sprzedanych w Radzyniu Podlaskim został 
przekazany na cele charytatywne.

Zabezpieczenie Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej

 
Odgrywając rolę mecenasa kultury i sztuki, SKOK 
Ubezpieczenia są fundatorem nowych zabezpieczeń 
Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. 
Po właściwych przygotowaniach trwających od roku 
2011 w dniach 21–24 stycznia 2013 roku nastąpił 
montaż zabezpieczeń wizerunku Matki Bożej w ja-
snogórskiej kaplicy Cudownego Obrazu. Ikona, która 
stanowi jeden z najważniejszych symboli i skarbów 
kultury naszego kraju, znajduje się teraz w specjalnej 
osłonie – szybie pancernej z właściwym mikroklima-
tem, oddzielonej na stałe od klimatu panującego 
w kaplicy i gwarantującej najlepszą z punktu widze-
nia konserwatorskiego ochronę warstwy malarskiej 
obrazu przed działaniem mikroorganizmów, a także 
zmianami wilgotności i innych parametrów atmos-
fery. Wzmocnione zostały i unowocześnione systemy 
zabezpieczające obraz przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi i niebezpieczeństwem pożaru. Jasnogórski 
wizerunek Matki Bożej jest w tej chwili kompleksowo 
chroniony w podobny sposób jak najcenniejsze dzieła 
sztuki w muzeach całego świata.

XX Finał WOŚP
 

Marka SKOK Ubezpieczenia włączyła się także 
we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Podczas XX Finału WOŚP, który przebiegał pod ha-
słem: „Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcze-
śniak, zdrowe dziecko” SKOK Ubezpieczenia ufundo-
wały gry planszowe, kalendarze oraz wiele gadżetów, 
które zasiliły „orkiestrową” loterię. Zebrane dzięki akcji 
pieniądze zostały przeznaczone na zakup nowocze-
snego sprzętu ratującego życie wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla ciężarnych kobiet z cukrzycą.
 

Zostań Świętym Mikołajem
 

SKOK Ubezpieczenia zachęcają do działań dobroczyn-
nych także swoich pracowników. W 2012 roku włączyły 
się w świąteczną zbiórkę paczek dla najmłodszych 

of the event was held under the “Playing stately! 
A Healthy Mum, Healthy Prematurely Born Child, 
Healthy Kid” motto and SKOK Ubezpieczenia funded 
board games, calendars and lots of gadgets to con-
tribute to the lottery arranged by the Orchestra. 
The money collected thanks to the campaign was 
destined to the purchase of modern life-saving equip-
ment for the prematurely born children and insulin 
pumps for pregnant women with diabetes.
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podopiecznych Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, 
w ramach akcji „Zostań Świętym Mikołajem”. Na za-
proszenie SKOK Ubezpieczenia uczestniczący w akcji 
pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, a także 
pracownicy TFI SKOK oraz Kasy Krajowej własnym na-
kładem środków wsparli dzieci z przekazanej przez 
Hospicjum listy potrzebujących i przygotowali dla 
nich paczki ze świątecznymi podarunkami. Dzięki 
ich zaangażowaniu mikołajkowe prezenty tra� ają 
do wszystkich podopiecznych Hospicjum z przeka-
zanej listy.
 

Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów

Popularyzacja wiedzy ubezpieczeniowej oraz wie-
dzy o � nansach jest jedną z podstaw działalności 
zakładów ubezpieczeniowych. Znaczenie edukacji 
SKOK Ubezpieczenia doceniają od lat. W 2012 roku 
marka włączyła się między innymi w konkurs eko-
nomiczny dla gimnazjalistów z całej Polski pod na-
zwą „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. 
Konkursowi patronują: Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych SKOK, Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie SKOK SA, Kasa Stefczyka, Towarzystwo 
Finansowe SKOK SA oraz Biuro Informacji Kredytowej. 
Celem cyklicznej akcji organizowanej przez 
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej jest 
propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży.

Be a Santa Claus

SKOK Ubezpieczenia also encourage their sta�  to ta-
ke up charity activities. In 2012 the brand joined 
the Christmas campaign of collecting gifts for the chil-
dren cared for by the Pomeranian Children’s Hospice, 
under the “Be a Santa Claus” motto. At the invitation 
of SKOK Ubezpieczenia the sta�  of the insurance 
societies participating in the campaign, as well as 
employees of TFI SKOK (CU Investment Fund Society) 
and the National Association of Cooperative Savings 
and Credit Unions supported, at their own expense, 
children from the list of those in need, passed by 
the Hospice, by preparing for them parcels with 
Christmas gifts. Thanks to their dedication the gifts 
reached all the charges of the Hospice from the list.

National Young Economist Competition

Dissemination of insurance and � nancial knowledge 
is one of the cornerstones of the operation of insur-
ance societies. SKOK Ubezpieczenia have recognized 
for years the importance of education in that respect. 
In 2012 the brand joined, inter alia, the national eco-
nomic contest for gymnasium students, held under 
the title of “National Young Economist Competition”. 
The patrons of the competition include: TUW SKOK, 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK  SA, 
„Stefczyk” Credit Union, CU Financial Society and 
Credit Information Bureau. The objective of the event, 
held on regular basis, is to disseminate economic 
knowledge among the young people.

Your Town in Your Eyes

SKOK Ubezpieczenia got involved in the spring 
“Your  Town in Your Eyes” campaign launched 
by one of Poland’s major daily newspapers “Fakt”. 
The campaign was related to the tour of the newspa-
per’s mobile editorial o�  ce, travelling across Poland 
in a “Faktobus”.

In � ve Polish cities – Kołobrzeg, Kraśnik, Pułtusk, 
Oleśnica and Tarnów where picnics were arranged for 
the local inhabitants and tourists, a stand of SKOK 
Ubezpieczenia was opened and all those interested 
could learn more about the brand’s products and ser-
vices, as well as its mission. Thanks to an educational 
cycle accompanying the events, all readers of Poland’s 
daily newspaper of the highest circulation could learn 
the ins and outs of insurance, helpful when insuring 
themselves and members of their families.

Always Safe

SKOK Ubezpieczenia also get engaged in educating 
the youngest ones. In 2012 the brand published il-
lustrated booklets from which the children in many 
a Polish town could learn, inter alia, how to behave 
on the road, how to avoid dangerous contacts 
with strangers and how to surf the Internet safely. 
The booklet also contained hints on how to play safely 
at home or in the yard. The campaign was joined 

Twoje miasto Twoimi oczami

SKOK Ubezpieczenia zaangażowały się w wio-
senną akcję zainicjowaną przez jeden z najwięk-
szych dzienników, „Fakt” – „Twoje miasto Twoimi 
oczami”. Akcja związana była z trasą przygotowa-
nej specjalnie na tę okazję mobilnej redakcji gazety 
na pokładzie „Faktobusu”.
 
W pięciu miastach polski – Kołobrzegu, Kraśniku, 
Pułtusku, Oleśnicy i Tarnowie, na pikniku dla miesz-
kańców i turystów pojawiło się również stoisko 
SKOK Ubezpieczenia, przy którym wszyscy zainte-
resowani mogli dowiedzieć się więcej o produktach 
i usługach oraz misji realizowanej przez markę. Dzięki 
uzupełniającemu ww. wydarzenia cyklowi edukacyj-
nemu wszyscy czytelnicy największego dziennika 
w Polsce mogli poznać tajniki odpowiedniego ubez-
pieczenia siebie i swoich najbliższych.
 

Bezpiecznie przez cały rok

SKOK Ubezpieczenia angażują się także w edukację 
najmłodszych. W 2012 roku ufundowały ilustrowane 
książeczki, z których dzieci w wielu miastach Polski 
dowiedziały się między innymi, w jaki sposób zacho-
wać się na drodze, jak unikać zagrożeń w kontak-
tach z obcymi ludźmi oraz jak bezpiecznie korzystać 
z Internetu. Książeczka dawała też dzieciom wska-
zówki, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze. 
W akcję włączyły się lokalne oddziały spółdzielczych 
kas, których przedstawiciele spotykali się z najmłod-
szymi i udzieli im cennych rad, w przyjazny, często 
humorystyczny sposób. Ponadto dzieci otrzymały 
ufundowane przez SKOK Ubezpieczenia opaski od-
blaskowe, które poprawiają widoczność aktywnych 
uczestników ruchu.
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Bezpieczne wakacje
 

W sierpniu 2012 roku, w ramach cyklicznej akcji 
„Bezpieczne wakacje”, SKOK Ubezpieczenia wraz 
z Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji promowały 
bezpieczny wypoczynek nad wodą. Na plaży miejskiej 
w Gdyni, w asyście ratowników WOPR-u oraz służb 
medycznych zarówno najmłodsi, jak i starsi uczest-
nicy akcji (tak turyści, jak i mieszkańcy Trójmiasta), 
mogli zapoznać się z zasadami zachowania bezpie-
czeństwa nad wodą.

Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci

Dla mieszkańców Tychów i okolic SKOK Ubezpieczenia 
oraz SKOK Piast ufundowały przenośne miasteczko 
ruchu drogowego, zbudowane z antypoślizgowych 
mat imitujących jezdnię. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
dowolnie można tworzyć trasy rowerowe, budować 
skrzyżowania wraz ze zdalnie sterowaną sygnalizacją 
świetlną. Przenośne miasteczko służy dzieciom i mło-
dzieży do praktycznej nauki zasad bezpiecznego po-
ruszania się na drogach. Dzięki miasteczku ufundowa-
nemu przez SKOK Ubezpieczenia i SKOK Piast dzieci 
i młodzież mają szanse na odbycie praktyki i zdanie 
egzaminu na kartę rowerową. Miasteczko powstało 
w ramach akcji „A widzisz! Bądź widoczny. Bądź 
bezpieczny”.

Bezpieczne Podlasie

SKOK Ubezpieczenia zostały sponsorem pro-
gramu „Bezpieczne Podlasie”, zorganizowanego 
we współpracy z Fundacją Grzegorza Biereckiego 
„Kocham Podlasie” oraz lokalnym ośrodkiem bial-
skiej Policji. W akcji udział wzięło około 1000 ucz-
niów ze szkół powiatów: bialskiego, radzyńskiego 
i parczewskiego. Policjanci oraz przedstawiciele 
Fundacji podczas spotkań z uczniami przekazywali 
im podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa. 
Przygotowywali dzieci do praktycznego posługiwa-
nia się numerami alarmowymi, instruowali, jak bez-
piecznie zachowywać się nad wodą, w lesie, w mieście 
oraz podczas burzy. SKOK Ubezpieczenia przekazały 
na rzecz programu materiały dydaktyczne oraz opa-
ski odblaskowe, które poprawią bezpieczeństwo 
najmłodszych.

Zaopiekuj się książką

Przez trzy tygodnie, od 10 do 30 września 2012 roku, 
trwała akcja „Zaopiekuj się książką”, której organiza-
torem była marka SKOK Ubezpieczenia. Inicjatywa 
miała na celu aktywizację społeczności lokalnych 

by local branch o�  ces of credit unions, their repre-
sentatives meeting the youngest children to share 
useful pieces of advice, in a friendly and witty manner. 
And, � nally, the children were given re� ective bands 
funded by SKOK Ubezpieczenia, to be conspicuous 
on the road.

Safe holidays

In August 2012, under the periodically launched 
“Safe holidays” campaign SKOK Ubezpieczenia to-
gether with the Municipal Sports and Recreation 
Centre of Gdynia promoted the idea of safe beach 
holidays. On the municipal beach of Gdynia, as-
sisted by the lifeguards of the Volunteer Life 
Savers’ Association and medical rescuers both 
the youngest and the eldest participants of the event 
(tourists and the Tri-City’s permanent inhabitants 
alike) could learn the rules of safe behaviour when 
on the beach.

Mobile tra�  c school for children

For the inhabitants of the city of Tychy and its sur-
roundings a mobile traffic school was funded 
by SKOK Ubezpieczenia and “Piast” Credit Union, built 
of anti-slip mats imitating the carriageway. Thanks 
to such a solution cycling ways could be arranged 
or even crossroads built up, supplied with remote-
controlled tra�  c lights. The mobile tra�  c school 
is used to practically teach children and young-
sters how to use the roads. Thanks to the purchase 
of the facility by SKOK Ubezpieczenia and “Piast” CU 
children and youngsters have a chance to practice 
and then take the bicyclist’s licence exam. The school 
was arranged under the campaign “You see! Let them 
see you. Be safe.”

Safe Podlasie (Region)

SKOK Ubezpieczenia became a sponsor of the “Safe 
Podlasie” programme launched jointly with 
Grzegorz Bierecki’s Foundation “I love Podlasie” 
and a local police centre from the area. Participants 
of the campaign included about 1,000 school 
students from the counties of Biała Poddlaska, 
Radzyń Podlaski and Parczew. When meeting with 
the students, the policemen and representatives 
of the Foundation get them acquainted with basic 
safety rules. They taught the children how to use 
the emergency phone numbers, how to behave 
safely while on the beach, in the woods, in town 
and during a storm. SKOK Ubezpieczenia provided 
training aids for the programme and re� ective bands 
to improve safety of the youngest ones.

Take Care for a Book

For three weeks, from 10 to 30 September 2012, 
the “take Care for a Book” campaign was conducted, 
organized by SKOK Ubezpieczenia brand. The initiative 
was aimed to activate local communities at 16 county 
towns and also – or rather in particular – to encour-
age the Poles to turn to books more frequently and 
to support culture and education. The inspiration 
for the campaign was the idea of bookcrossing, 
or passing of the read over books to others, who might 
take interest in them, by leaving the books at public 
places – on park banks or at bus stops.

For the needs of the campaign purchasing of nearly 
10,000 copies was � nanced by SKOK Ubezpieczenia. 
25 titles of Polish and foreign literature of interest 
to various age groups – children, youngsters and 
adults – were distributed. Each of the books being left 
for the public use was supplied with a label specially 
developed to that end, containing information about 
the organizer and the nature of the initiative. It also 
encouraged to read the book and leave it at a public 
place or pass it to a friend or library.
 
The action, joined by libraries from all the sixteen 
towns, with patronage extended over it by the Alliance 
of Polish Librarians, met with a positive reception, 

w szesnastu miastach powiatowych, a także – czy też 
w szczególności – zachęcenie Polaków do częstszego 
sięgania po książki, wsparcie kultury i oświaty. Akcja 
„Zaopiekuj się książką” zainspirowana została tzw. 
bookcrossingiem, czyli przekazywaniem przeczyta-
nych już książek kolejnym zainteresowanym poprzez 
zostawianie ich w miejscach publicznych – na ławkach 
czy przystankach autobusowych.
 
Na potrzeby akcji SKOK Ubezpieczenia s� nansowały 
zakup niemal 10 000 pozycji. Rozdystrybuowano 
25 tytułów literatury polskiej i zagranicznej, prze-
znaczonych dla zróżnicowanych grup wiekowych – 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Każda z pozostawionych 
książek oznaczona została przygotowaną specjalnie 
na potrzeby wydarzenia naklejką, która zawierała 
informacje o organizatorze i charakterze inicjatywy 
oraz zachęcała do przeczytania i pozostawienia książki 
w miejscu publicznym bądź przekazania jej przyjacie-
lowi lub bibliotece.
 
Akcja, do której włączyły się biblioteki z wszyst-
kich szesnastu miast i nad którą patronat objęło 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, spotkała 
się z pozytywnym odbiorem, zyskała szeroki roz-
głos wśród mieszkańców miast, a portal księgarski 
www.ksiazka.net uznał akcję za jedno z najciekaw-
szych wydarzeń rynku księgarsko-wydawniczego 
w 2012 roku.



 77  76 

Lato z książką

Promując czytelnictwo i zachęcając Polaków do częst-
szego sięgania po lektury, SKOK Ubezpieczenia 
wsparły zorganizowaną przez wydawnictwo Zysk 
i Spółka akcję „Lato z książką”. Dzięki akcji uczestnicy 
wydarzenia w porcie jachtowym w Łebie mogli wziąć 
udział w spotkaniach z autorami książek, między in-
nymi Robertem Gwiazdowskim, Małgorzata Kalicińską, 
Sławomirem Cenckiewiczem, Zo� ą Kucówną i Jackiem 
Pałkiewiczem. „Lato z książką” stanowiło jeden z wielu 
elementów działań społecznych, za pomocą któ-
rych SKOK Ubezpieczenia usiłowały i usiłują dotrzeć 
do mieszkańców mniejszych miejscowości, aktywizu-
jąc ich, promując lokalną kulturę i sztukę.

enjoyed a wide publicity among urban inhabitants, 
and the librarian website www.ksiazka.net found 
the campaign to be one of the most interesting events 
of the bookshop and publishing market of 2012.

Summer with a Book

Promoting readership and encouraging the Poles 
to turn to books more frequently, SKOK Ubezpieczenia 
supported the “Summer with a Book” campaign 
launched by Zysk i Spółka publishing house. Thanks 
to the campaign, participants of the event that took 
place at a marina in Łeba could take part in meetings 
with book authors, including Robert Gwiazdowski, 
Małgorzata Kalicińska, Sławomir Cenckiewicz, Zo� a 
Kucówna and Jacek Pałkiewicz. The “Summer with 
a Book” was one of the many elements of social activi-
ties whereby SKOK Ubezpieczenia attempt at reaching 
the inhabitants of smaller places, instilling intellectual 
interests among them and promoting local culture 
and art.



7.  Nagrody i wyróżnienia

7. Distinctions and awards
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7. Distinctions and awards

A proof of the high quality of the services provided 
is the numerous distinctions and awards won by SKOK 
Ubezpieczenia under independent rankings arranged 
by insurance and marketing experts and by the indus-
try-related mass media.

• Teraz Polska
The PROMESA insurance of borrowers was distin-
guished by Poland’s most prestigious Teraz Polska 
(Poland Now!) quality sign having a 20-year long 
tradition.

• Najlepsza Kampania Reklamowa 
(Best Advertising Campagin) 
Top Consulting company, the organizer of Polish 
Insurance Awards 2012 competition granted 
a distinction for the best advertising campaign 
to SKOK Ubezpieczenia.  

• Europrodukt (Europroduct) 
The Europrodukt title was granted to TU SKOK 
ŻYCIE SA under the “Service for insurance” cate-
gory for PROMESA borrower’s insurance. 

• Dobra Firma  (Good Firm) 
It is the titled awarded by the chapter of 
the “CSR Leaders – Good Firm 2009” Programme 
under the patronage of the Institute of Philosophy 

7. Nagrody i wyróżnienia

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych 
usług są liczne nagrody i wyróżnienia, które SKOK 
Ubezpieczenia od lat zdobywają w niezależnych ran-
kingach organizowanych i ocenianych przez eksper-
tów z dziedziny ubezpieczeń, marketingu oraz media 
branżowe.

• Teraz Polska
Ubezpieczenie dla pożyczkobiorców PROMESA 
zostało wyróżnione najbardziej prestiżowym 
w Polsce znakiem jakości Teraz Polska, który przy-
znawany jest od 20 lat.

• Najlepsza Kampania Reklamowa  
Firma Top Consulting, organizator konkursu 
Polish Insurance Awards 2012, przyznała marce 
SKOK Ubezpieczenia wyróżnienie za najlepszą 
kampanię reklamową.

• Europrodukt 
TU SKOK ŻYCIE SA otrzymało tytuł Europrodukt 
w kategorii Usługa za ubezpieczenie dla pożycz-
kobiorców PROMESA.

• Dobra Firma 
Tytuł nadawany przez Kapitułę Programu Liderzy 
Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2009 
pod patronatem Instytutu Filozo� i i Socjologii 
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Polskiej Akademii Nauk wraz z organizatorem 
Forum Biznes

• Firma Równych Szans
Kapituła Konkursu Firma Równych Szans przyznała 
TUW SKOK wyróżnienie za politykę równego do-
stępu do awansów.

• Jakość Roku 
Tytuł Jakość Roku został przyznany TUW SKOK 
w kategorii Usługa.

• Lider Rynku 
TU SKOK ŻYCIE SA otrzymało tytuł lidera rynku 
za „Najlepszy w Polsce produkt” – PROMESA 
Grupowe Ubezpieczenie dla Pożyczkobiorców 
od organizatora Interres International Fair.

• Firma Roku Primus Inter Pares 
(Firma roku Pierwszy wśród równych)
Wyróżnienie dla � rm inwestujących w kapitał 
ludzki, nowe technologie, dbających o dobre 
relacje z pracownikami i posiadającymi uzna-
nie na rynku. Ten zaszczytny tytuł uzyskało 
TU SKOK ŻYCIE SA.

• Najlepsze Miejsce Pracy 
SKOK Ubezpieczenia to jedno z 10 najlepszych 
miejsc pracy w Polsce. Badanie Great Place to Work 
wyłoniło 7 � rm z kapitałem zagranicznym i tyl-
ko 3 w 100% polskie przedsiębiorstwa, w tym 
SKOK Ubezpieczenia.

• Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 
TUW SKOK zajęło trzecie miejsce w III edycji kon-
kursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2012 or-
ganizowanego przez „Gazetę Bankową”.

• Firma Przyjazna Matkom
TUW SKOK zostało laureatem konkursu Mama 
w Pracy i uzyskało tytuł Firmy Nieprzeciętnie 
Przyjaznej Matkom.

• Firma Przyjazna Klientowi
Kapituła Programu Certyfikującego Firma 
Przyjazna Klientowi dwukrotnie przyznała go-
dło oraz tytuł laureata Programu Towarzystwu 
Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK.

and Sociology of the Polish Academy of Sciences 
jointly with the organizer – the Business Forum.

• Firma Równych Szans 
(Equal Opportunities Company) 
The chapter of the Equal Opportunities Company 
contest honoured TUW SKOK with a distinction 
for the policy of equal promotion opportunities.

• Jakość Roku (Quality of the Year)
The Quality of the Year title was granted 
to TUW SKOK under the Service category.

• Lider Rynku (Market Leader)
TU SKOK ŻYCIE SA was granted the title of Market 
Leader for “Poland’s Best Product” – PROMESA 
Group Borrowers’ Insurance from the organisers 
of the Interres International Fair.

• Firma roku Primus Inter Pares 
(Company of the Year – the First among Peers) 
A distinction granted to � rms investing in human 
capital, new technologies, taking care for good 
relations with the sta�  and enjoying recognition 
in the market. The honourable title was awarded 
to TU SKOK ŻYCIE SA.

• Najlepsze Miejsce Pracy (Great Place to Work)
SKOK Ubezpieczenia count among Poland’s 
10 best workplaces. The Great Place to Work com-
petition helped identify 7 � rms with foreign capi-
tal engagement and only 3 entirely Polish � rms, 
including TU SKOK ŻYCIE SA.

• Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 
Friendly Insurance Society) 
TUW SKOK went third in the 3rd round of 
the Friendly Insurance Society contest held 
by „Gazeta Bankowa”.

• Firma Przyjazna Matkom 
(Mum-friendly Company) 
TUW SKOK was a laureate of the Mum at Work 
contest, having been granted the Exquisitely 
Mum-� riendly Company title.

• Firma Przyjazna Klientowi 
(Customer-friendly Company)
The emblem and title of the laureate of the Prog-
ramme was twice awarded by the chapter of 
the Customer-friendly Company Certi� cation 
Programme to TUW SKOK. 



8.  SKOK Ubezpieczenia 
w liczbach

8. SKOK Ubezpieczenia 
(Cu Insurance) in fi gures
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Bilans TUW SKOK za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. TUW SKOK balance sheet for the period from 1 Jan., 2012 until 31 Dec., 2012

Aktywa 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.

Wartości niematerialne i prawne 3,472,197.17 4,483,418.02

• Wartość � rmy 0.00 0.00

• Inne wartości niematerialne i prawne 
i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 

3,472,197.17 4,483,418.02

Lokaty 421,152,949.19 502,682,879.63

• Nieruchomości 0.00 0.00

Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 0.00 0.00

Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 0.00 0.00

Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji 0.00 0.00

• Lokaty w jednostkach podporządkowanych 0.00 0.00

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 0.00 0.00
Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym 
oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki

0.00 0.00

Pozostałe lokaty 0.00 0.00

• Inne lokaty � nansowe 421,152,949.19 502,682,879.63

Udziały, akcje, inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 
oraz jednostki uczestnictwa i certy� katy inwestycyjne 
w funduszach inwestycyjnych

114,576,814.42 133,099,021.29

Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe 
o stałej kwocie dochodu

234,212,145.00 331,260,939.61

Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 0.00 0.00

Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 0.00 0.00

Pozostałe pożyczki 0.00 0.00

Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 72,363,989.77 38,322,918.73

Pozostałe lokaty 0.00 0.00

• Depozyty u cedentów 0.00 0.00

Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, 
gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

Należności 10,288,360.37 15,664,641.07

• Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 9,870,886.33 15,140,993.71

Należności od ubezpieczających 9,870,886.33 14,359,402.29

• od jednostek podporządkowanych

• od pozostałych jednostek 9,870,886.33 14,359,402.29

Należności od pośredników ubezpieczeniowych 0.00 781,591.42

• od jednostek podporządkowanych 0.00 0.00

• od pozostałych jednostek 0.00 781,591.42

Inne należności 0.00 0.00

• od jednostek podporządkowanych 0.00 0.00

• od pozostałych jednostek 0.00 0.00

• Należności z tytułu reasekuracji 0.00 0.00

od jednostek podporządkowanych 0.00 0.00

od pozostałych jednostek 0.00 0.00

• Inne należności 417,474.04 523,647.36

Należności od budżetu 0.00 0.00

Pozostałe należności 417,474.04 523,647.36

• od jednostek podporządkowanych 0.00 0.00

• od pozostałych jednostek 417,474.04 523,647.36

Inne składniki aktywów 3,836,763.67 6,487,469.56

• Rzeczowe składniki aktywów 1,084,509.13 2,251,552.44

• Środki pieniężne 2,751,624.70 4,235,068.60

• Pozostałe składniki aktywów 629.84 848.52

Assets 31.12.2011 31.12.2012 

Intangible assets 3,472,197.17 4,483,418.02

• Goodwill 0.00 0.00

• Other intangible assets and prepayments  for intangible assets 3,472,197.17 4,483,418.02

 Investments 421,152,949.19 502,682,879.63

• Real property 0.00 0.00

Land owned and right of perpetual usufruct 0.00 0.00

Buildings and structures and cooperative ownership rights to property 0.00 0.00

Building investments and prepayments for such investments 0.00 0.00

• Investments in subordinated entities 0.00 0.00

Shares or interests in subordinated entities 0.00 0.00
Loans granted to subordinated entities 
and debt securities issued by such entities

0.00 0.00

Other investments 0.00 0.00

• Other � nancial investments 421,152,949.19 502,682,879.63
Shares, interest, other securities with variable yield and participation 
units  & investment certi� cates in investment funds  

114,576,814.42 133,099,021.29

Debt securities and other securities with � xed yield 234,212,145.00 331,260,939.61

Contributions in joint investments 0.00 0.00

Mortgaged loans 0.00 0.00

Other loans 0.00 0.00

Fixed-time deposits with credit institutions 72,363,989.77 38,322,918.73

Other deposits 0.00 0.00

• Deposit receivables from ceding undertakings 0.00 0.00

Life insurance net assets where the investment risk is borne by policyholders

Receivables 10,288,360.37 15,664,641.07

• Direct insurance receivables 9,870,886.33 15,140,993.71

Receivables from policyholders 9,870,886.33 14,359,402.29

• from subordinated entities

• from other entities 9,870,886.33 14,359,402.29

 Receivables from agents and brokers 0.00 781,591.42

• from subordinated entities 0.00 0.00

• from other entities 0.00 781,591.42

Other receivables 0.00 0.00

• from subordinated entities 0.00 0.00

• from other entities 0.00 0.00

• Receivables arising from reinsurance operations 0.00 0.00

from subordinated entities 0.00 0.00

from other entities 0.00 0.00

• Other receivables 417,474.04 523,647.36

Receivables from State budget 0.00 0.00

Other receivables 417,474.04 523,647.36

• from subordinated entities 0.00 0.00

• from other entities 417,474.04 523,647.36

 Other assets 3,836,763.67 6,487,469.56

• Tangible assets 1,084,509.13 2,251,552.44

• Cash 2,751,624.70 4,235,068.60

• Other assets 629.84 848.52
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Rozliczenia międzyokresowe 218,172,023.68 225,495,978.25

• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6,020,380.00 7,297,499.00

• Aktywowane koszty akwizycji 211,458,015.92 217,925,168.02

• Zarachowane odsetki i czynsze 0.00 0.00

• Inne rozliczenia międzyokresowe 693,627.76 273,311.23

Suma aktywów 656,922,294.08 754,814,386.53

Pasywa 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
Kapitały własne 279,254,906.37 346,606,929.81

• Kapitał podstawowy 16,800,000.00 19,000,000.00

• Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 151,632.00 853,146.00

• Akcje własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00

• Kapitał (fundusz) zapasowy 225,947,686.74 279,940,671.41

• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny –17,315,659.04 –14,718,538.62

• Pozostałe kapitały rezerwowe 0.00 0.00

• Zysk (strata) z lat ubiegłych 0.00 0.00

• Zysk (strata) netto 53,974,510.67 63,237,943.02

Zobowiązania podporządkowane 0.00 0.00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 348,902,644.15 364,971,930.08

• Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 317,502,849.94 328,263,069.76

• Rezerwa ubezpieczeń na życie 0.00 0.00

• Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 24,991,556.98 34,775,903.40

• Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 3,877,018.04 853,916.08

• Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 2,531,219.19 1,079,040.84

• Rezerwy na zwrot składek dla członków 0.00 0.00

• Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie 0.00 0.00

• Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń 
na życie jeżeli ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

0.00 0.00

Udział reasekuratorów 
w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna)

36,348.50 55,368.15

• Udział reasekuratorów w rezerwie składek 
i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego

14,699.71 17,576.45

• Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 0.00 0.00

• Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 21,648.79 37,791.70

• Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych 0.00 0.00

• Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 0.00 0.00

• Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 
dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty( inwestycyjne) 
ponosi ubezpieczający

0.00 0.00

Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) 121,700.16 111,311.61

• Oszacowane regresy i odzyski brutto 121,700.16 111,311.61

Pozostałe rezerwy 3,904,143.01 7,478,923.11

• Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia 328,708.28 538,377.69

• Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1,290,910.00 2,704,668.00

• Inne rezerwy 2,284,524.73 4,235,877.42

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów 0.00 0.00

Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 20,883,981.21 30,991,816.29

• Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 13,657,442.22 15,679,527.73

Zobowiązania wobec ubezpieczających 3,356.60 11,067.08

• Wobec jednostek podporządkowanych 0.00 0.00

• Wobec pozostałych jednostek 3,356.60 11,067.08

Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 13,654,085.62 15,668,460.65

• Wobec jednostek podporządkowanych 0.00 0.00

• Wobec pozostałych jednostek 13,654,085.62 15,668,460.65

 Prepayments and accruals 218,172,023.68 225,495,978.25

• Assets arising from deferred income tax 6,020,380.00 7,297,499.00

• Deferred acquisition costs 211,458,015.92 217,925,168.02

• Accrued interest and rent 0.00 0.00

• Other prepayments and accruals 693,627.76 273,311.23

Total assets 656,922,294.08 754,814,386.53

Owner’s equity and liabilities 31.12.2011 31.12.2012 
 Capital and reserves 279,254,906.37 346,606,929.81

• Subscribed capital 16,800,000.00 19,000,000.00

• Called up subscribed capital (negative value) 151,632.00 853,146.00

• Treasury shares (negative value) 0.00 0.00

• Supplementary capital  (fund) 225,947,686.74 279,940,671.41

• Revaluation capital (fund) –17,315,659.04 –14,718,538.62

• Other reserve capitals 0.00 0.00

• Pro� t (loss) from previous years 0.00 0.00

• Net pro� t (loss) 53,974,510.67 63,237,943.02

Subordinated liabilities 0.00 0.00

Technical provisions 348,902,644.15 364,971,930.08

• Provision for unearned premiums and provision for unexpired risk 317,502,849.94 328,263,069.76

• Life insurance provision 0.00 0.00

• Provision for claims outstanding 24,991,556.98 34,775,903.40

• Provision for bonuses and rebates for the insured 3,877,018.04 853,916.08

• Equalisation provision 2,531,219.19 1,079,040.84

• Provision for return of premiums to members 0.00 0.00

• Other technical provision speci� ed in the articles of association 0.00 0.00

• Provision for life insurance policies 
• where the investment risk is borne by the policyholder

0.00 0.00

Reinsurers’ share in technical provisions (negative value) 36,348.50 55,368.15

• Reinsurers’ share in provision for unearned premiums 
and provision for unexpired risks

14,699.71 17,576.45

• Reinsurers’share in life assurance provision 0.00 0.00

• Reinsurers’ share in provision for outstanding claims 21,648.79 37,791.70

• Reinsurers’ share in provision for bonuses and rebates to policyholders 0.00 0.00

•  Reinsurers’ share in other technical provisions 0.00 0.00

• Reinsurers’ share in provision for life assurance policies 
where the investment risk is borne by the policyholders 

0.00 0.00

Estimated recourses and claims returns (negative value) 121,700.16 111,311.61

• Estimated gross recourses and claims returns 121,700.16 111,311.61

Other provisions 3,904,143.01 7,478,923.11

• Provision for pensions and other obligatory workforce entitlements 328,708.28 538,377.69

• Provision for deferred income tax 1,290,910.00 2,704,668.00

• Other provisions 2,284,524.73 4,235,877.42

Liabilities arising from reinsurers' deposits 0.00 0.00

Other liabilities and special funds 20,883,981.21 30,991,816.29

• Liabilities arising from direct insurance 13,657,442.22 15,679,527.73

Liabilities towards policyholders 3,356.60 11,067.08

• towards subordinated entities 0.00 0.00

• towards other entities 3,356.60 11,067.08

 Liabilities towards insurance agents and brokers 13,654,085.62 15,668,460.65

• towards subordinated entities 0.00 0.00

• towards other entities 13,654,085.62 15,668,460.65
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Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 0.00 0.00

• Wobec jednostek podporządkowanych 0.00 0.00

• Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

• Zobowiązania z tytułu reasekuracji 392.71 16,843.03

Wobec jednostek podporządkowanych 0.00 0.00

Wobec pozostałych jednostek 392.71 16,843.03

• Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

Zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 0.00 0.00

Pozostałe 0.00 0.00

• Zobowiązania wobec instytucji kredytowych 0.00 0.00

• Inne zobowiązania 2,440,245.97 8,583,278.80

Zobowiązania wobec budżetu 660,402.31 4,558,446.93

Pozostałe zobowiązania 1,779,843.66 4,024,831.87

• Wobec jednostek podporządkowanych 0.00 0.00

• Wobec pozostałych jednostek 1,779,843.66 4,024,831.87

• Fundusze specjalne 4,785,900.31 6,712,166.73

Rozliczenia międzyokresowe 4,134,668.00 4,931,467.00

• Rozliczenia międzyokresowe kosztów 4,134,668.00 4,931,467.00

• Ujemna wartość � rmy 0.00 0.00

• Przychody przyszłych okresów 0.00 0.00

Suma pasywów 656,922,294.08 754,814,386.53

     

Other liabilities arising from insurance 0.00 0.00

• towards subordinated entities 0.00 0.00

• towards other entities 0.00 0.00

• Liabilities arising from reisurance operations 392.71 16,843.03

towards subordinated entities 0.00 0.00

towards other entities 392.71 16,843.03

• Liabilities arising from issuing own debt securities 0.00 0.00

Debt convertible into insurer's shares 0.00 0.00

Other debts 0.00 0.00

• Amounts owed to credit institutions 0.00 0.00

• Other liabilities 2,440,245.97 8,583,278.80

Liabilities towards State budget 660,402.31 4,558,446.93

other liabilities 1,779,843.66 4,024,831.87

• towards subordinated entities 0.00 0.00

• towards other entities 1,779,843.66 4,024,831.87

• Special funds 4,785,900.31 6,712,166.73

Accruals and deferred income 4,134,668.00 4,931,467.00

• Accrued expense 4,134,668.00 4,931,467.00

• Negative goodwill 0.00 0.00

• Deferred revenue 0.00 0.00

Total owner’s equity and liabilities 656,922,294.08 754,814,386.53
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Ogólny rachunek zysków i strat TUW SKOK za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. TUW SKOK overall pro� t and loss account for the period from 1 Jan., 2012 until 31 Dec., 2012

Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r.

Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 
lub wynik techniczny ubezpieczeń na życie

54,856,488.56 53,469,175.31

Przychody z lokat 14,411,794.72 33,323,177.29

• Przychody z lokat w nieruchomościach 0.00 0.00

• Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 0.00 0.00

z udziałów i akcji 0.00 0.00

z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

z pozostałych lokat 0.00 0.00

• Przychody z innych lokat � nansowych 8,062,360.68 23,524,160.75

z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej 
kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certy� katów 
inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

2,697,796.45 2,330,664.16

z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów 
wartościowych o stałej kwocie dochodu

2,989,105.74 19,436,753.16

z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 2,375,458.49 1,756,743.43

z pozostałych lokat 0.00 0.00

• Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 0.00 0.00

• Wynik dodatni z realizacji lokat 6,349,434.04 9,799,016.54

Niezrealizowane zyski z lokat 0.00 0.00

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, 
przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie

0.00 0.00

Koszty działalności lokacyjnej 311,172.36 935,924.36

• Koszty utrzymania nieruchomości 0.00 0.00

• Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 311,172.36 935,924.36

• Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 0.00 0.00

• Wynik ujemny z realizacji lokat 0.00 0.00

Niezrealizowane straty na lokatach 1,309,870.83 313,603.64

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, 
przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych

0.00 0.00

Pozostałe przychody operacyjne 299,993.02 376,938.50

Pozostałe koszty operacyjne 662,610.44 6,496,355.08

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67,284,622.67 79,423,408.02

Zyski nadzwyczajne 0.00 0.00

Straty nadzwyczajne 0.00 0.00

Zysk (strata) brutto 67,284,622.67 79,423,408.02

Podatek dochodowy 13,310,112.00 16,185,465.00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

Zysk (strata) netto 53,974,510.67 63,237,943.02

Sopot, dnia 16.05.2013 r.

 Item 2011 2012

Technical account – non-life insurance or life insurance 54,856,488.56 53,469,175.31

Investment revenue 14,411,794.72 33,323,177.29

• Revenue from investments in real property 0.00 0.00

• Revenue from investment in subordinated entities 0.00 0.00

from shares and interests 0.00 0.00

from loans and debt securities 0.00 0.00

from other investments 0.00 0.00

• Revenue from other � nancial investments 8,062,360.68 23,524,160.75
from  shares, interests, other securities with variable yield 
and participation units & investment certi� cates in investment funds

2,697,796.45 2,330,664.16

from debt securities and other securities with � xed yield 2,989,105.74 19,436,753.16

from � xed-time deposits with credit institutions 2,375,458.49 1,756,743.43

from other deposits 0.00 0.00

• Positive result from revalorisation of investments 0.00 0.00

• Positive result from realisation of investments 6,349,434.04 9,799,016.54

Unrealised gains on investments 0.00 0.00

Net revenue from investments including costs, 
transferred from the technical life insurance account

0.00 0.00

Investment charges 311,172.36 935,924.36

• Costs of real property maintenance 0.00 0.00

• Other investment charges 311,172.36 935,924.36

• Investment revalorisation (negative result) 0.00 0.00

• Investment realisation (negative result) 0.00 0.00

Unrealised losses on investments 1,309,870.83 313,603.64

Net revenue from investments including costs, 
transferredto the technical non-life insurance account

0.00 0.00

Other operating revenue 299,993.02 376,938.50

Other operating expenses 662,610.44 6,496,355.08

Pro� t (loss) on operations 67,284,622.67 79,423,408.02

Extraordinary gains 0.00 0.00

Extraordinary losses 0.00 0.00

Gross pro� t (loss) 67,284,622.67 79,423,408.02

Income tax 13,310,112.00 16,185,465.00

Other mandatory pro� t reductions (increase of loss) 0.00 0.00

Net pro� t (loss) 53,974,510.67 63,237,943.02

Sopot, 16 May, 2013
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Rachunek przepływów pieniężnych TUW SKOK na dzień 31.12.2012 r.  TUW SKOK cash � ow statement as of 31 Dec., 2012

Wyszczególnienie 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Wpływy 295,032,292.49 257,324,041.79

• Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 294,724,921.83 256,939,727.46

Wpływy z tytułu składek brutto 294,573,139.35 256,775,928.60

Wpływy z tytułu regresów i zwrotów odszkodowań 150,113.25 163,571.90

Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 1,669.23 226.96

• Wpływy z resekuracji biernej 7,377.64 7,375.83

Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 0.00 0.00

Wpływy z tytułu prowizji reasekurac. i udziałów w zyskach reasekuratorów 7,377.64 7,375.83

Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 0.00 0.00

• Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 299,993.02 376,938.50

Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 0.00 0.00

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
składników aktywów trwałych innych niż lokaty

24,067.48 18,850.00

Pozostałe wpływy 275,925.54 358,088.50

Wydatki 222,447,288.13 211,167,598.16

• Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej 199,577,738.23 186,879,030.23

Zwroty składek brutto 24,154,654.64 36,756,884.70

Odszkodowania i świadczenia wypłacone 13,147,055.80 14,925,747.86

Wydatki z tytułu akwizycji 141,693,854.61 108,627,172.46

Wydatki o charakterze administracyjnym 18,096,146.15 20,756,010.71

Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 938,657.42 1,158,961.95

Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 0.00 0.00

Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz resekuracji czynnej 1,547,369.61 4,654,252.55

• Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 86,295.83 76,687.44

Składki zapłacone z tytułu reasekuracji biernej 86,295.83 76,687.44

Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 0.00 0.00

• Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 22,783,254.07 24,211,880.49

Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 0.00 0.00

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych składników aktywów innych niż lokaty

3,376,514.21 5,167,910.32

Pozostałe wydatki operacyjne 19,406,739.86 19,043,970.17

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) 72,585,004.36 46,156,443.63

Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej

Wpływy 8,917,319,142.42 8,484,939,584.04

• Zbycie nieruchomości 0.00 0.00

• Zbycie udziałów, akcji w jednostach podporządkowanych 0.00 0.00

• Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostach oraz jednostek 
uczestnictwa i certy� katów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

0.00 0.00

• Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki 
podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom

0.00 0.00

• Realizacja dłużnych papierów wartościowych 
emitowanych przez pozostałe jednostki

501,140,602.99 803,706,694.30

• Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 8,411,360,293.37 7,662,209,170.35

• Realizacja pozostałych lokat 0.00 0.00

• Wpływy z nieruchomości 0.00 0.00

• Odsetki otrzymane 2,120,449.61 16,693,055.23

• Dywidendy otrzymane 2,697,796.45 2,330,664.16

• Pozostałe wpływy z lokat 0.00 0.00

Wydatki 8,989,355,371.83 8,531,189,543.77

• Nabycie nieruchomości 0.00 0.00

• Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 0.00 0.00

Item 31.12.2011 31.12.2012

Cash � ow from operating activities
In� ow 295,032,292.49 257,324,041.79

• Cash � ow direct activities and inward reinsurancej 294,724,921.83 256,939,727.46

Gross in� ow from reinsurance premiums 294,573,139.35 256,775,928.60

In� ows from recourses, recoveries and returns of damages 150,113.25 163,571.90

Other in� ows from direct activitiesj 1,669.23 226.96

• In� ows from outward reinsurance 7,377.64 7,375.83

Reinsurers’ payments due to share of claims 0.00 0.00

In� ows from reinsurance commissions and share in reinsurers’ pro� ts 7,377.64 7,375.83

Other in� ows from outward reinsurance 0.00 0.00

• In� ows from other operating activities 299,993.02 376,938.50

In� ows from activities of claims representative (average adjuster) 0.00 0.00

Disposal of intangible assets and tangible � xed assets other than investments 24,067.48 18,850.00

Other in� ows 275,925.54 358,088.50

Out� ows 222,447,288.13 211,167,598.16

• Out� ows on direct activities and inward reinsurance 199,577,738.23 186,879,030.23

Gross premium refund 24,154,654.64 36,756,884.70

Damages and bene� ts paid 13,147,055.80 14,925,747.86

Out� ows on insurance acquisition 141,693,854.61 108,627,172.46

Administrative out� ows 18,096,146.15 20,756,010.71

Out� ows on claims adjustment and recourse collection 938,657.42 1,158,961.95

Commissions and participation in pro� ts from inward reinsurance paid 0.00 0.00

Other out� ows on direct activities and inward reinsurance 1,547,369.61 4,654,252.55

• Out� ows on outward reinsurance 86,295.83 76,687.44

Outward reinsurance premiums paid 86,295.83 76,687.44

Other out� ows on outward reinsurance 0.00 0.00

• Out� ows on other operating activities 22,783,254.07 24,211,880.49

Out� ows on activities of claims representative (average adjuster) 0.00 0.00

Purchase of intangible assets and tangible assets other than investments 3,376,514.21 5,167,910.32

Other operating out� ows 19,406,739.86 19,043,970.17

Net cash � ow from operating activities (I–II) 46,156,443.63

Cash � ow from investment activities
In� ow 8,917,319,142.42 8,484,939,584.04

• Disposal of real property 0.00 0.00

• Disposal of shares and interests in subordinated entities 0.00 0.00

• Disposal of shares, interests in other entities 
as well as participation units and investment certi� cates in investment funds

0.00 0.00

• Realisation of debt securities issued by subsordinated 
entities and repayment of loans granted to the entities

0.00 0.00

• Realisation of debt securities issued by other entities 501,140,602.99 803,706,694.30

• Withdrawal of term deposits with credit institutions 8,411,360,293.37 7,662,209,170.35

• Realisation of other investments 0.00 0.00

• In� ow from real property 0.00 0.00

• Interest received 2,120,449.61 16,693,055.23

• Dvidends received 2,697,796.45 2,330,664.16

• Other in� ows from investments 0.00 0.00

Out� ows 8,989,355,371.83 8,531,189,543.77

• Acquisition of real propertyi 0.00 0.00

• Acquisition of shares and interests in subordinated entities 0.00 0.00
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• Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach 
oraz jednostek uczestnictwa i certy� katów inwestycyjnych 
w funduszach inwestycyjnych

33,309,832.48 14,616,665.66

• Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki 
podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom

0.00 0.00

• Nabycie dłużnych papierów wartościowych 
emitowanych przez pozostałe jednostki

508,755,647.33 887,155,264.00

• Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 8,446,978,719.66 7,628,481,689.75

• Nabycie pozostałych lokat 0.00 0.00

• Wydatki na utrzymanie nieruchomości 0.00 0.00

• Pozostałe wydatki na lokaty 311,172.36 935,924.36

Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I–II) –72,036,229.41 –46,249,959.73

Przepływy środków pieniężnych z działalności � nansowej

Wpływy 218,283.00 1,576,960.00

• Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału 109,105.00 1,498,486.00

• Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

• Pozostałe wpływy � nansowe 109,178.00 78,474.00

Wydatki 0.00 0.00

• Dywidendy 0.00 0.00

• Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku 0.00 0.00

• Nabycie akcji własnych 0.00 0.00

• Spłata kredytów, pożyczek 
oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych

0.00 0.00

• Odsetki od kredytów, pożyczek 
oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

0.00 0.00

• Pozostałe wydatki � nansowe 0.00 0.00

Przepływy pieniężne netto z działalności � nansowej (I–II) 218,283.00 1,576,960.00

Przepływy pieniężne netto , razem (A.III +/– B.III +/– C.III) 767,057.95 1,483,443.90

Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym : 767,057.95 1,483,443.90

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0.00 0.00

Środki pieniężne na początek okresu 1,984,566.75 2,751,624.70

Środki pieniężne na koniec okresu 2,751,624.70 4,235,068.60

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 2,512,743.07 2,533,689.50

Sopot, dnia 16.05.2013 r. 

• Acquisition of  shares, interests in other entities 
as well as participation units and investment certi� cates in investment funds

33,309,832.48 14,616,665.66

• Acquisition of debt securities issued by subsidiaries 
and repayment of loans granted to the subsidiaries

0.00 0.00

• Acquisition of debt securities issued by other entities 508,755,647.33 887,155,264.00

• Acquisition of term deposits with credit institutions 8,446,978,719.66 7,628,481,689.75

• Acquisition of other investments 0.00 0.00

• Expenditures on real property maintenance 0.00 0.00

• Other payments for investments 311,172.36 935,924.36

Net cash � ow from investment activities (I–II) –72,036,229.41 –46,249,959.73

Cash � ow from � nancial activities
In� ow 218,283.00 1,576,960.00

• Net in� ow from issue of shares and additional payments to capital 109,105.00 1,498,486.00

• Loans, borrowings and issue of debt securities 0.00 0.00

• Other � nancial in� ow 109,178.00 78,474.00

Out� ow 0.00 0.00

• Dividends 0.00 0.00

• Out� ow related to pro� t distribution other than payments of dividends 0.00 0.00

• Redemption of shares 0.00 0.00

• Repayment of loans and borrowings and redemption of bonds 0.00 0.00

• Interest on loans, borrowings and bonds issued 0.00 0.00

• Other � nancial out� ow 0.00 0.00

Net cash � ow from � nancial activities (I–II) 218,283.00 1,576,960.00

Total net cash � ow (A.III +/– B.III +/– C.III) 767,057.95 1,483,443.90

Balance-sheet movement in cash, of which: 767,057.95 1,483,443.90
change in cash due to exchange rate di� erences 0.00 0.00

Cash at period beginning 2,751,624.70

Cash at period end, of which: 4,235,068.60
restricted cash 2,512,743.07 2,533,689.50

Sopot, 16 May, 2013
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Zestawienie zmian w kapitale własnym TUW SKOK  TUW SKOK statement of movements in equity

Pozycja 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 232,971,554.11 279,254,906.37

Korekty błędów podstawowych 0.00 0.00

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 232,971,554.11 279,254,906.37
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16,800,000.00 16,800,000.00

• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0.00 2,200,000.00

zwiększenie (z tytułu) 0.00 2,200,000.00

• wydania udziałów (emisji akcji) 0.00 2,200,000.00

zmniejszenie (z tytułu) 0.00 0.00

• umorzenia udziałów (akcji) 0.00 0.00

• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16,800,000.00 19,000,000.00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 260,737.00 151,632.00

• Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy -109,105.00 701,514.00

zwiększenie (z tytułu) 0.00 701,514.00

zmniejszenie (z tytułu) 109,105.00 0.00

• Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 151,632.00 853,146.00

Udziały (akcje) własne na początek okresu 0.00 0.00

zwiększenie 0.00 0.00

zmniejszenie 0.00 0.00

• Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0.00 0.00

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 169,400,792.71 225,947,686.74

• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 56,546,894.03 53,992,984.67

zwiększenie (z tytułu) 56,546,894.03 53,992,984.67

• emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

• z podziału zysku (ustawowo) 0.00 0.00

• z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 56,437,716.03 53,914,510.67

• wpisowe 109,178.00 78,474.00

zmniejszenie (z tytułu) 0.00 0.00

• pokrycia straty 0.00 0.00

• zwrotu wpisowego 0.00 0.00

• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 225,947,686.74 279,940,671.41

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu –9,436,217.63 –17,315,659.04

• Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny –7,879,441.41 2,597,120.42

zwiększenie (z tytułu) 239,824,799.25 336,652,686.99

• zmian z tytułu przeszacowania lokat 239,824,799.25 336,652,686.99

zmniejszenie (z tytułu) 247,704,240.66 334,055,566.57

• zmian z tytułu przeszacowania lokat 247,704,240.66 334,055,566.57

• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu –17,315,659.04 –14,718,538.62

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0.00 0.00

• Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0.00 0.00

zwiększenie (z tytułu) 0 0

zmniejszenie (z tytułu) 0.00 0.00

• przeniesienia na kapitał zapasowy 0 0

• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0.00 0.00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 56,467,716.03 53,974,510.67

• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 56,685,241.03 53,974,510.67

korekty błędów podstawowych 0.00 0.00

• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 56,685,241.03 53,974,510.67

zwiększenie (z tytułu) 0.00 0.00

• podziału zysku z lat ubiegłych 0.00 0.00

zmniejszenie (z tytułu) 56,685,241.03 53,974,510.67

• pokrycie straty z lat ubiegłych 217,525.00 0.00

• kapitał zapasowy 56,437,716.03 53,914,510.67

• ZFŚS 30,000.00 60,000.00

Item 31.12.2011 31.12.2012
Opening balance of equity 232,971,554.11 279,254,906.37

Adjustments of fundamental errors 0.00 0.00

Opening balance of equity after adjustments 232,971,554.11 279,254,906.37
• Opening balance of share capital 16,800,000.00 16,800,000.00

• Changes in share capital 0.00 2,200,000.00

increase (due to) 0.00 2,200,000.00

• issue of shares 0.00 2,200,000.00

decrease (due to) 0.00 0.00

• redemption of shares 0.00 0.00

• Closing balance of share capital 16,800,000.00 19,000,000.00

Opening balance of called-up share capital 260,737.00 151,632.00

• Changes in called-up share capital –109,105.00 701,514.00

increase (due to)  0.00 701,514.00

decrease (due to) 109,105.00 0.00

• Closing balance of called-up share capital 151,632.00 853,146.00

Opening balance of own shares 0.00 0.00

increase 0.00 0.00

decrease 0.00 0.00

• Closing balance of own shares 0.00 0.00

Opening balance of supplementary capital (fund) 169,400,792.71 225,947,686.74

• Changes in supplementary capital (fund) 56,546,894.03 53,992,984.67

increase (due to) 56,546,894.03 53,992,984.67

• issue of shares above face value 0 0

• from (statutory) pro� t distribution 0.00 0.00

• from pro� t distribution (above the statutory minimum value) 56,437,716.03 53,914,510.67

• from entrance fee 109,178.00 78,474.00

decrease (due to) 0.00 0.00

• loss coverage 0.00 0.00

• return of entrance fee 0.00 0.00

• Closing balance of supplementary capital 225,947,686.74 279,940,671.41

Opening balance of revaluation reserve –9,436,217.63 –17,315,659.04

• Changes in revaluation reserve –7,879,441.41 2,597,120.42

increase (due to) 239,824,799.25 336,652,686.99

• revalaution of investments 239,824,799.25 336,652,686.99

decrease (due to) 247,704,240.66 334,055,566.57

• revaluation of investments 247,704,240.66 334,055,566.57

• Closing balance of revaluation reserve –17,315,659.04 –14,718,538.62

Opening balance of other reserve capitals (funds) 0.00 0.00

• Opening balance of other reserve capitals (funds) 0.00 0.00

increase (due to) 0 0

decrease (due to)  0.00 0.00

• allocation to supplementary capital 0 0

• Closing balance of other reserve capitals (funds) 0.00 0.00

Opening balance of previous years' pro� t (loss) 56,467,716.03 53,974,510.67

• Opening balance of previous years' pro� t 56,685,241.03 53,974,510.67

adjustments of fundamental errors 0.00 0.00

• Opening balance of previous years' pro� t, after adjustments 56,685,241.03 53,974,510.67

increase (due to)  0.00 0.00

• distribution of previous years' pro� t 0.00 0.00

decrease (due to) 56,685,241.03 53,974,510.67

• coverage of previous years' losses 217,525.00 0.00

• supplementary capital 56,437,716.03 53,914,510.67

• ZFŚS (Company Welfare Fund) 30,000.00 60,000.00
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• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0.00 0.00

• Strata z lat ubiegłych na początek okresu –217,525.00 0.00

korekty błędów podstawowych 0.00 0.00

• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach –217,525.00 0.00

zwiększenie (z tytułu) 0.00 0.00

• inne zmiany 0.00

zmniejszenie (z tytułu) 217,525.00 0.00

• pokrycie z zysku 217,525.00 0.00

• pokrycia kapitałem zapasowym 0.00 0.00

• zmiana zasad polityki rachunkowości 0.00 0.00

• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0.00 0.00

• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0.00 0.00

Wynik netto 53,974,510.67 63,237,943.02

zysk netto 53,974,510.67 63,237,943.02

strata netto 0.00 0.00

odpisy z zysku 0.00 0.00

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 279,254,906.37 346,606,929.81

Kapitał (fundusz) własny, 
po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

279,194,906.37 346,506,929.81

Sopot, dnia 16.05.2013 r.

• Closing balance of previous years' pro� t 0.00 0.00

• Opening balance of previous years' loss –217,525.00 0.00

adjustments of fundamental errors 0.00 0.00

• Opening balance of previous years' loss, after adjustments –217,525.00 0.00

increase (due to)  0.00 0.00

• other changes 0.00

decrease (due to) 217,525.00 0.00

• covering from pro� t 217,525.00 0.00

• covering by supplementary capital 0.00 0.00

• changes in accounting policy 0.00 0.00

• Closing balance of previous years' loss 0.00 0.00

• Closing balance of previous years' pro� t (loss) 0.00 0.00

Net result 53,974,510.67 63,237,943.02

net pro� t 53,974,510.67 63,237,943.02

net loss 0.00 0.00

write-o� s on pro� t 0.00 0.00

 Closing balance of equity 279,254,906.37 346,606,929.81

Equity including proposed pro� t distribution (loss coverage)  279,194,906.37 346,506,929.81

Sopot, 16 May, 2013
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Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych TUW SKOK  
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

TUW SKOK non-life insurance technical account for the period from 1 Jan. 2012 until 31 Dec. 2012

Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r.

Składki 173,556,493.71 207,169,523.27

• Składki przypisane brutto 257,914,207.11 218,020,004.11

• Udział reasekuratorów  w składce przypisanej brutto 87,457.18 93,137.76

• Zmiany stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto 84,281,191.99 10,760,219.82

• Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 10,935.77 2,876.74

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, 
przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat

0.00 0.00

Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 1,669.23 226.96

Odszkodowania i świadczenia 14,328,282.19 25,699,729.97

• Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 13,935,599.97 15,921,137.91

odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 13,935,599.97 15,921,137.91

udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 0.00 0.00

• Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 
na udziale własnym

392,682.22 9,778,592.06

rezerw brutto 411,098.47 9,794,734.97

udział reasekuratorów 18,416.25 16,142.91

Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 0.00 0.00

• Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
na udziale własnym

0.00 0.00

Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych

0.00 0.00

Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw na premie i rabaty 3,877,018.04 853,916.08

Koszty działalności ubezpieczeniowej 95,634,779.95 125,866,961.48

• Koszty akwizycji 77,531,730.83 98,864,311.39

w tym: zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji –60,396,353.00 –6,467,152.10

• Koszty administracyjne 18,110,426.76 27,010,025.92

• Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 7,377.64 7,375.83

Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 2,463,751.43 2,732,145.74

Zmiany stanu rezerw na wtrównanie szkodowości (ryzyka) 2,397,842.77 –1,452,178.35

Wynik techniczny ubezpieczeń majatkowych i osobowych 54,856,488.56 53,469,175.31

Sopot, dnia 16.05.2013 r.

Item 2011 2012

Premiums 173,556,493.71 207,169,523.27

• Gross written premiums 257,914,207.11 218,020,004.11

• Reinsurers' share in gross premiums written 87,457.18 93,137.76

• Change in gross provisions for unearned premiums and provisions for unexp. risk 84,281,191.99 10,760,219.82

• Reinsurers' share in change of provisions for unearned premiums 10,935.77 2,876.74

Net returns on investments including costs, 
transferred from the overall pro� t and loss account

0.00 0.00

Other technical income – net of reinsurance 1,669.23 226.96

Claims incurred 14,328,282.19 25,699,729.97

• Claims paid – net of reinsurance 13,935,599.97 15,921,137.91

Gross claims paid  13,935,599.97 15,921,137.91

Reinsurers' share in gross claims paid 0.00 0.00

• Change in provisions for outstanding claims net of reinsurance 392,682.22 9,778,592.06

Gross provisions 411,098.47 9,794,734.97

Reinsurers' share 18,416.25 16,142.91

Change in other technical provisions – net of reinsurance 0.00 0.00

• Change in other technical provisions – net of reinsurance 0.00 0.00

Reinsurers' share in change of other technical provisions U 0.00 0.00

Bonuses and rebates including change in provisions – net of reinsurance  3,877,018.04 853,916.08

Operating (insurance) expenses 95,634,779.95 125,866,961.48

• Acquistion costs, of which: 77,531,730.83 98,864,311.39

change in deferred acquistion costs –60,396,353.00 -6,467,152.10

• Administrative expenses 18,110,426.76 27,010,025.92

• Reinsurance commissions and pro� t participation 7,377.64 7,375.83

Other technical charges – net of reinsurance 2,463,751.43 2,732,145.74

Changes in equalisation provision 2,397,842.77 –1,452,178.35

Technical result on non-life insurance 54,856,488.56 53,469,175.31

Sopot, 16 May, 2013
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Bilans TU SKOK ŻYCIE SA za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. TU SKOK ŻYCIE SA balance sheet  for the period from 1 Jan. 2012 until 31 Dec.2012

Aktywa 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.

Wartości niematerialne i prawne 1,961,730.46 2,398,683.28

• Wartość � rmy

• Inne wartości niematerialne i prawne 
i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 

1,961,730.46 2,398,683.28

Lokaty 79,853,156.53 96,352,813.55

• Nieruchomości 0.00 0.00

Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu

Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

• Lokaty w jednostkach podporządkowanych 4,577,201.43 3,970,724.72

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 4,577,201.43 3,970,724.72

Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery

wartościowe emitowane przez te jednostki

Pozostałe lokaty 0.00 0.00

• Inne lokaty � nansowe 75,275,955.10 92,382,088.83

Udziały, akcje, inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 
oraz jednostki uczestnictwa i certy� katy inwestycyjne 
w funduszach inwestycyjnych

23,404,670.48 26,315,160.44

Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe 
o stałej kwocie dochodu

35,917,870.08 45,703,656.00

Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych

Pożyczki zabezpieczone hipotecznie

Pozostałe pożyczki

Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 15,953,414.54 20,363,272.39

Pozostałe lokaty 0.00 0.00

• Depozyty u cedentów

Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, 
gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

11,875,690.77 10,861,651.51

Należności 10,326,765.74 13,615,713.48

• Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 10,222,224.39 13,272,550.59

Należności od ubezpieczających 10,220,585.45 13,272,550.59

• od jednostek podporządkowanych

• od pozostałych jednostek 10,220,585.45 13,272,550.59

Należności od pośredników ubezpieczeniowych 1,638.94 0.00

• od jednostek podporządkowanych

• od pozostałych jednostek 1,638.94 0.00

Inne należności

• od jednostek podporządkowanych

• od pozostałych jednostek 0.00 0.00

• Należności z tytułu reasekuracji 0.00 0.00

od jednostek podporządkowanych

od pozostałych jednostek 0.00 0.00

• Inne należności 104,541.35 343,162.89

Należności od budżetu 0.00 282,981.00

Pozostałe należności 104,541.35 60,181.89

• od jednostek podporządkowanych

• od pozostałych jednostek 104,541.35 60,181.89

Inne składniki aktywów 482,328.48 789,516.59

• Rzeczowe składniki aktywów 295,463.12 764,913.85

• Środki pieniężne 186,865.36 24,602.74

• Pozostałe składniki aktywów

Assets 31.12.2011 31.12.2012 

Intangible assets 0.00 0.00

• Goodwill

• Other intangible assets and prepayments for intangible assets 1,961,730.46 2,398,683.28

Investments 79,853,156.53 96,352,813.55

• Real property 0.00 0.00

Land owned and right of perpetual usufruct

Buildings and structures and cooperative ownership rights to property 

Building investments and prepayments for such investments

• Investments in subordinated entities 4,577,201.43 3,970,724.72

Shares or interests in subordinated entities 4,577,201.43 3,970,724.72

Loans granted to subordinated entities 

and debt securities issued by such entities

Other investments 0.00 0.00

• Other � nancial investments 75,275,955.10 92,382,088.83

Shares, interest, other securities with variable yield 
and participation units & investment certi� cates in investment funds  

23,404,670.48 26,315,160.44

Debt securities and other securities with � xed yield 35,917,870.08 45,703,656.00

Contributions in joint investments

Mortgaged loans

Other loans 

Fixed-time deposits with credit institutions 15,953,414.54 20,363,272.39

Other deposits 0.00 0.00

• Deposit receivables from ceding undertakings 

Life insurance net assets where the investment risk is borne by policyholders 11,875,690.77 10,861,651.51

Receivables 10,326,765.74 13,615,713.48

• Direct insurance receivables 10,222,224.39 13,272,550.59

Receivables from policyholders 10,220,585.45 13,272,550.59

• from subordinated entities

• from other entities 10,220,585.45 13,272,550.59

Receivables from agents and brokers 1,638.94 0.00

• from subordinated entities

• from other entities 1,638.94 0.00

Other receivables

• from subordinated entities 

• from other entities 0.00 0.00

• Receivables arising from reinsurance operations 0.00 0.00

from subordinated entities

from other entities 0.00 0.00

• Other receivables 104,541.35 343,162.89

Receivables from State budget 0.00 282,981.00

Other receivables 104,541.35 60,181.89

• from subordinated entities

• from other entities 104,541.35 60,181.89

Other assets 482,328.48 789,516.59

• Tangible assets 295,463.12 764,913.85

• Cash 186,865.36 24,602.74

• Other assets
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Rozliczenia międzyokresowe 39,707,157.28 52,411,265.04

• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 425,563.00 360,321.00

• Aktywowane koszty akwizycji 38,800,244.53 51,877,160.02

• Zarachowane odsetki i czynsze 0.00 0.00

• Inne rozliczenia międzyokresowe 481,349.75 173,784.02

Suma aktywów 144,206,829.26 176,429,643.45

Pasywa 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
Kapitały własne 37,136,246.74 35,219,063.42

• Kapitał podstawowy 21,030,000.00 21,030,000.00

• Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

• Akcje własne (wielkość ujemna)

• Kapitał (fundusz) zapasowy 4,513,171.19 7,156,423.11

• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 780,068.63 606,111.61

• Pozostałe kapitały rezerwowe

• Zysk (strata) z lat ubiegłych 0.00 0.00

• Zysk (strata) netto 10,813,006.92 6,426,528.70

Zobowiązania podporządkowane

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 88,938,528.35 113,647,526.75

• Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 69,952,654.03 93,400,523.43

• Rezerwa ubezpieczeń na życie 1,455,086.57 1,384,914.38

• Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 5,655,096.98 8,000,437.43

• Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych

• Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)

• Rezerwy na zwrot składek dla członków

• Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie

• Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń 
na życie jeżeli ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

11,875,690.77 10,861,651.51

Udział reasekuratorów 
w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna)

2,015.23 6,054.08

• Udział reasekuratorów w rezerwie składek 
i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego

0.00 0.00

• Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 0.00 0.00

• Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 2,015.23 6,054.08

• Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych

• Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych

• Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 
dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty (inwestycyjne) 
ponosi ubezpieczający

Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) 0.00 0.00

• Oszacowane regresy i odzyski brutto 0.00 0.00

• Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach 0.00 0.00

Pozostałe rezerwy 5,448,343.90 11,300,113.86

• Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia 276,305.17 397,888.98

• Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41,133.00 147,858.00

• Inne rezerwy 5,130,905.73 10,754,366.88

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów

Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 11,797,329.17 15,679,895.45

• Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 9,765,182.83 13,596,366.50

Zobowiązania wobec ubezpieczających 2,670.14 1,077.11

• Wobec jednostek podporządkowanych

• Wobec pozostałych jednostek 2,670.14 1,077.11

Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 9,762,512.69 13,595,289.39

• Wobec jednostek podporządkowanych

• Wobec pozostałych jednostek 9,762,512.69 13,595,289.39

Prepayments and accruals 39,707,157.28 52,411,265.04

• Assets arising from deferred income tax 425,563.00 360,321.00

• Deferred acquistion costs 38,800,244.53 51,877,160.02

• Accrued interest and rent 0.00 0.00

• Other prepayments and accruals 481,349.75 173,784.02

Total assets 144,206,829.26 176,429,643.45

Owner’s equity and liabilities 31.12.2011 31.12.2012 
Capital and reserves 37,136,246.74 35,219,063.42

• Subscribed capital 21,030,000.00 21,030,000.00

• Called up subscribed capital (negative value)

• Treasury shares (negative value)

• Supplementary capital  (fund) 4,513,171.19 7,156,423.11

• Revaluation capital (fund) 780,068.63 606,111.61

• Other reserve capitals

• Pro� t (loss) from previous years 0.00 0.00

• Net pro� t (loss) 10,813,006.92 6,426,528.70

Subordinated liabilities

Technical provisions 88,938,528.35 113,647,526.75

• Provision for unearned premiums and provision for unexpired risk 69,952,654.03 93,400,523.43

• Life insurance provision 1,455,086.57 1,384,914.38

• Provision for claims outstanding 5,655,096.98 8,000,437.43

• Provision for bonuses and rebates for the insured

• Equalisation provision

• Provision for return of premiums to members

• Other technical provision speci� ed in the articles of association

• Provision for life insurance policies 
where the investment risk is borne by the policyholder 

11,875,690.77 10,861,651.51

Reinsurers' share in technical provision (negative value) 2,015.23 6,054.08

• Reinsurers' share in provision 
for unearned premiums and provision for unexpired risk 

0.00 0.00

• Reinsurers' share in life insurance provision 0.00 0.00

• Reinsurers’ share in provision for outstanding claims 2,015.23 6,054.08

• Reinsurers' share in provisions for bonuses and rebates for the insured

• Reinsurers' share in other provisions speci� ed in the articles of association

• Reinsurers’ share in provision for life insurance policies 
where the investment risk is borne by policyholders

Estimated recourses and claims returns (neagtive value) 0.00 0.00

• Estimated gross recourses and claims returns 0.00 0.00

• Resinsurers' share in estimated gross recourses and claims returns 0.00 0.00

Other provisions 5,448,343.90 11,300,113.86

• Provision for pensions and other obligatory workforce entitlements 276,305.17 397,888.98

• Provision for deferred income tax 41,133.00 147,858.00

• Other provisions 5,130,905.73 10,754,366.88

Liabilities arising from reinsurers' deposits 

Other liabilities and special funds 11,797,329.17 15,679,895.45

• Liabilities arising from direct insurance 9,765,182.83 13,596,366.50

Liabilities towards policyholders 2,670.14 1,077.11

• towards subordinated entities 

• towards other entities 2,670.14 1,077.11

Liabilities towards insurance agents and brokers 9,762,512.69 13,595,289.39

• towards subordinated entities

• towards other entities 9,762,512.69 13,595,289.39
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Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 0.00 0.00

• Wobec jednostek podporządkowanych

• Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

• Zobowiązania z tytułu reasekuracji 13,622.19 28,940.25

Wobec jednostek podporządkowanych

Wobec pozostałych jednostek 13,622.19 28,940.25

• Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

Zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń

Pozostałe

• Zobowiązania wobec instytucji kredytowych 0.00 0.00

• Inne zobowiązania 2,002,273.39 2,052,705.97

Zobowiązania wobec budżetu 201,681.24 168,258.60

Pozostałe zobowiązania 1,800,592.15 1,884,447.37

• Wobec jednostek podporządkowanych 0.00 0.00

• Wobec pozostałych jednostek 1,800,592.15 1,884,447.37

• Fundusze specjalne 16,250.76 1,882.73

Rozliczenia międzyokresowe 888,396.33 589,098.05

• Rozliczenia międzyokresowe kosztów 888,396.33 589,098.05

• Ujemna wartość � rmy

• Przychody przyszłych okresów

Suma pasywów 144,206,829.26 176,429,643.45

Sopot, dnia 17.05.2013 r.

Other liabilities arising from insurance 0.00 0.00

• towards subordinated entities

• towards other entities 0.00 0.00

• Liabilities arising from reisurance operations 13,622.19 28,940.25

towards subordinated entities

towards other entities 13,622.19 28,940.25

• Liabilities arising from issuing own debt securities 0.00 0.00

Debt convertible into insurer's shares

Other debts

• Amounts owed to credit institutions 0.00 0.00

• Other liabilities 2,002,273.39 2,052,705.97

Liabilities towards State budget 201,681.24 168,258.60

Other liabilities 1,800,592.15 1,884,447.37

• towards subordinated entities 0.00 0.00

• towards other entities 1,800,592.15 1,884,447.37

• Special funds 16,250.76 1,882.73

Accruals and deferred income 888,396.33 589,098.05

• Accrued expense 888,396.33 589,098.05

• Negative goodwill

• Deferred revenue

Total owner’s equity and liabilities 144,206,829.26 176,429,643.45

Sopot, 17 May, 2013 
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Ogólny rachunek zysków i strat TU SKOK ŻYCIE SA za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. TU SKOK ŻYCIE SA overall pro� t and loss account for the period from 1 Jan. 2012 until 31 Dec. 2012

Wyszczególnienie 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.

Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 
lub wynik techniczny ubezpieczeń na życie

14,929,627.96 9,713,488.85

Przychody z lokat 

• Przychody z lokat w nieruchomościach

• Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych

z udziałów i akcji

z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych

z pozostałych lokat

• Przychody z innych lokat � nansowych

z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej 
kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certy� katów 
inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów 
wartościowych o stałej kwocie dochodu

z lokat terminowych w instytucjach kredytowych

z pozostałych lokat

• Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

• Wynik dodatni z realizacji lokat

Niezrealizowane zyski z lokat

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, 
przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie

0.00 0.00

Koszty działalności lokacyjnej 

• Koszty utrzymania nieruchomości

• Pozostałe koszty działalności lokacyjnej

• Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

• Wynik ujemny z realizacji lokat

Niezrealizowane straty na lokatach

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, 
przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Pozostałe przychody operacyjne 287,803.83 276,992.13

Pozostałe koszty operacyjne 415,011.87 720,971.28

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14,802,419.92 9,269,509.70

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 14,802,419.92 9,269,509.70

Podatek dochodowy 3,989,413.00 2,842,981.00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

Zysk (strata) netto 10,813,006.92 6,426,528.70

Sopot, dnia 17.05.2013 r.

 Item 31.12.2011 31.12.2012

Technical account – non-life insurance or life insurance 14,929,627.96 9,713,488.85

Investment revenue

• Revenue from investments in real property 

• Revenue from investments in subordinated entities

from shares and interests

from loans and debt securities

from other investments

• Revenue from other � nancial investments

from  shares, interests, other securities with variable yield and 
participation units & investment certi� cates in ivestment funds

from debt securities and other securities with � xed yield

from � xed-time deposits with credit institutions 

from other deposits

• Positive result from revalorisation of investments 

• Positive result from realisation of investments

Unrealised gains on investments

Net revenue from investments including costs, 
transferred from technical life insurance account

0.00 0.00

Investment charges 

• Costs of real property maintenance

• Other investment charges

• Investment revalorisation (negative result)

• Investment realisation (negative result)

Unrealised losses on investments

Net revenue from investments including costs, 
transferred to the technical non-life insurance account

Other operating revenue 287,803.83 276,992.13

Other operating expenses 415,011.87 720,971.28

Pro� t (loss) on operations 14,802,419.92 9,269,509.70

Extraordinary gains

Extraordinary losses

Gross pro� t (loss) 14,802,419.92 9,269,509.70

Income tax 3,989,413.00 2,842,981.00

Other mandatory pro� t reductions (increase of loss) 0.00 0.00

Net pro� t (loss) 10,813,006.92 6,426,528.70

Sopot, 17 May, 2013
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Rachunek przepływów pieniężnych TU SKOK ŻYCIE SA  TU SKOK ŻYCIE SA cash � ow statement

Wyszczególnienie 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Wpływy 124,332,497.96 131,306,108.82

• Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 124,144,518.95 131,029,116.69

Wpływy z tytułu składek brutto 124,144,428.95 131,029,026.69

Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań

Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 90.00 90.00

• Wpływy z resekuracji biernej 111,000.00 0.00

Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 111,000.00 0.00

Wpływy z tytułu prowizji reasekurac. i udziałów w zyskach reasekuratorów

Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej

• Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 76,979.01 276,992.13

Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
składników aktywów trwałych innych niż lokaty

450.00 450.00

Pozostałe wpływy 76,529.01 276,542.13

Wydatki 103,925,055.56 112,133,758.60

• Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej 102,451,938.50 110,400,828.48

Zwroty składek brutto 6,501,146.38 15,199,350.15

Odszkodowania i świadczenia wypłacone 24,483,513.21 24,944,768.71

Wydatki z tytułu akwizycji 54,742,547.76 53,576,465.55

Wydatki o charakterze administracyjnym 15,841,975.01 15,586,716.40

Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 788,895.44 1,028,220.20

Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 0.00 0.00

Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz resekuracji czynnej 93,860.70 65,307.47

• Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 13,296.58 13,622.19

Składki zapłacone z tytułu reasekuracji biernej 13,296.58 13,622.19

Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 0.00 0.00

• Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 1,459,820.48 1,719,307.93

Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 0.00 0.00

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych składników aktywów innych niż lokaty

1,352,899.76 1,218,100.37

Pozostałe wydatki operacyjne 106,920.72 501,207.56

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) 20,407,442.40 19,172,350.22

Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej

Wpływy 3,260,347,232.99 3,623,863,701.43

• Zbycie nieruchomości 0.00 0.00

• Zbycie udziałów, akcji w jednostach podporządkowanych 0.00 0.00

• Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek 
uczestnictwa i certy� katów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

199,573.22 969,894.20

• Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki 
podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom

• Realizacja dłużnych papierów wartościowych 
emitowanych przez pozostałe jednostki

995,518,797.69 1,251,270,820.70

• Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 2,262,968,147.41 2,367,944,627.59

• Realizacja pozostałych lokat 0.00 0.00

• Wpływy z nieruchomości

• Odsetki otrzymane 730,655.70 2,860,576.61

• Dywidendy otrzymane 930,058.97 817,782.33

• Pozostałe wpływy z lokat 0.00 0.00

Wydatki 3,269,567,025.24 3,635,088,559.27

• Nabycie nieruchomości 0.00 0.00

• Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 0.00 0.00

Item 31.12.2011 31.12.2012

Cash � ow from operating activities
In� ow 124,332,497.96 131,306,108.82

• Cash � ow from direct activities and inward reinsurance 124,144,518.95 131,029,116.69

Gross in� ow from insurance premiums 124,144,428.95 131,029,026.69

In� ows from recourses, recoveries and returns of damages 

Other in� ows from direct activities 90.00 90.00

• In� ows from outward reinsurance 111,000.00 0.00

Reinsurers’ payments due to share of claims 111,000.00 0.00

In� ows from reinsurance commissions and share in reinsurer’s pro� ts 

Other in� ows from outward reinsurance

• In� ows from other operating activities 76,979.01 276,992.13

In� ows from activities of claims representative (average adjuster)

Disposal of intangible assets and tangible � xed assets other than investments 450.00 450.00

Other in� ows 76,529.01 276,542.13

Out� ows 112,133,758.60

• Out� ows on direct activities and inward reinsurance 102,451,938.50 110,400,828.48

Gross premium refund 6,501,146.38 15,199,350.15

Damages and bene� ts paid 24,483,513.21 24,944,768.71

Out� ows on acquisition 54,742,547.76 53,576,465.55

Adminiostrative out� ows 15,841,975.01 15,586,716.40

Out� ows on claims adjustment and recourse collection 788,895.44 1,028,220.20

Commissions and participation in pro� ts from inward reisurance paid 0.00 0.00

Other out� ows on direct activities and inward reinsurance 93,860.70 65,307.47

• Out� ows on outward reinsurance 13,296.58 13,622.19

Reinsurance premiums paid 13,296.58 13,622.19

Other out� ows on outward reinsurance 0.00 0.00

• Out� ows on other operating activities 1,459,820.48 1,719,307.93

Out� ows on activities of claim representative (average adjuster) 0.00 0.00

Purchase of intangible assets and tangible assets other than investments 1,352,899.76 1,218,100.37

Other operating out� ows 106,920.72 501,207.56

Net cash � ow from operating activities (I–II) 20,407,442.40 19,172,350.22

Cash � ow from investment activities
In� ow 3,260,347,232.99 3,623,863,701.43

• Disposal of real property 0.00 0.00

• Disposal of shares and interests in subordinated entities 0.00 0.00

• Disposal of shares, interests in other entities 
as well as participation units and investment certi� cates in investment funds

199,573.22 969,894.20

• Realisation of debt securities issued by subordinated entities 
and repayment of loans granted to the subordinated entities

• Realisation of debt securities issued by other entities 995,518,797.69 1,251,270,820.70

• Withdrawal of term deposits with credit institutions 2,262,968,147.41 2,367,944,627.59

• Realisation of other investments 0.00 0.00

• In� ow from real property

• Interest received 730,655.70 2,860,576.61

• Dvidends received 930,058.97 817,782.33

• Other in� ows from investments 0.00 0.00

Out� ows 3,269,567,025.24 3,635,088,559.27

• Acquisition of real property 0.00 0.00

• Acquisition of shares and interests in subordinated entities 0.00 0.00
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• Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostach 
oraz jednostek uczestnictwa i certy� katów inwestycyjnych 
w funduszach inwestycyjnych

181,192.31 1,304,385.83

• Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki 
podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom

• Nabycie dłużnych papierów wartościowych 
emitowanych przez pozostałe jednostki

997,728,215.70 1,261,480,921.90

• Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 2,271,463,237.34 2,372,057,817.88

• Nabycie pozostałych lokat 0.00 0.00

• Wydatki na utrzymanie nieruchomości

• Pozostałe wydatki na lokaty 194,379.89 245,433.66

Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I–II) –9,219,792.25 –11,224,857.84

Przepływy środków pieniężnych z działalności � nansowej

Wpływy 0.00 0.00

• Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału

• Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych

• Pozostałe wpływy � nansowe

Wydatki 11,195,047.88 8,109,755.00

• Dywidendy 11,195,047.88 8,109,755.00

• Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku

• Nabycie akcji własnych

• Spłata kredytów, pożyczek 
oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych

• Odsetki od kredytów, pożyczek 
oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

• Pozostałe wydatki � nansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności � nansowej (I–II) –11,195,047.88 –8,109,755.00

Przepływy pieniężne netto , razem (A.III +/– B.III +/– C.III) –7,397.73 –162,262.62

Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym : –7,397.73 –162,262.62

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 194,263.09 186,865.36

Środki pieniężne na koniec okresu 186,865.36 24,602.74

Sopot , dnia 16.05.2013 r. 

• Acquisition of  shares, interests in other entities 
as well as participation units and investment certi� cates in investment funds

181,192.31 1,304,385.83

• Acquisition of debt securities issued by subsidiaries 
and repayment of loans granted to the subsidiaries

• Acquisition of debt securities issued by other entities 997,728,215.70 1,261,480,921.90

• Acquisition of term deposits with credit institutions 2,271,463,237.34 2,372,057,817.88

• Acquisition of other investments 0.00 0.00

• Expenditures on real property maintenance

• Other payments for investments 194,379.89 245,433.66

Net cash � ow from investment activities (I–II) –9,219,792.25 –11,224,857.84

Cash � ow from � nancial activities
In� ow 0.00 0.00

• Net in� ow from issue of shares and additional payments to capital

• Loans, borrowings and issue of debt securities

• Other � nancial in� ow

Out� ow 11,195,047.88 8,109,755.00

• Dividends 11,195,047.88 8,109,755.00

• Out� ow related to pro� t distribution other than payments to owners

• Redemption of shares

• Repayment of loans and borrowings and redemption of bonds

• Interest on loans, borrowings and bonds issued

• Other � nancial out� ow

Net cash � ow from � nancial activities (I–II) –11,195,047.88 –8,109,755.00

Total net cash � ow (A.III +/– B.III +/– C.III) –7,397.73 –162,262.62

Balance-sheet movement in cash, of which: –7,397.73 –162,262.62
movement in cash related to foreign exchange gains/losses

Cash at period beginning 194,263.09 186,865.36

Cash at period end 186,865.36 24,602.74

Sopot ,17 May, 2013 



 117  116 

Zestawienie zmian w kapitale własnym TU SKOK ŻYCIE SA TU SKOK ŻYCIE SA statement of movements in equity

Pozycja 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
Kapitał własny na początek okresu (BO) 38,459,864.19 37,136,246.74 

Korekty błędów podstawowych 0.00 0.00

Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 38,459,864.19 37,136,246.74
• Kapitał podstawowy na początek okresu 21,030,000.00 21,030,000.00

• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0.00 0.00

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

• Kapitał podstawowy na koniec okresu 21,030,000.00 21,030,000.00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

• Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

• Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

Akcje własne na początek okresu

• Zmiany akcji własnych

zwiększenie

zmniejszenie

• Akcje własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 3,537,080.07 4,513,171.19

• Zmiany kapitału zapasowego 976,091.12 2,643,251.92

zwiększenie (z tytułu) 976,091.12 2,643,251.92

• przeniesienie niewykorzystanego funduszu organizacyjnego 0.00 0.00

• z podziału zysku 976,091.12 2,643,251.92

zmniejszenie (z tytułu) 0.00 0.00

• pokrycie straty z lat ubiegłych 0.00 0.00

• Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 4,513,171.19 7,156,423.11

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1,691,645.12 780,068.63

• Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -911,576.49 -173,957.02

zwiększenie (z tytułu) 77,068.63 638,353.91

• zmian z tytułu przeszacowania lokat 77,068.63 638,353.91

zmniejszenie (z tytułu) 988,645.12 812,310.93

• zmian z tytułu przeszacowania lokat 988,645.12 812,310.93

• Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 780,068.63 606,111.61

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0.00 0.00

• Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0.00 0.00

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

• przeniesienia na kapitał zapasowy

• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0.00 0.00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12,201,139.00 10,813,006.92

• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12,201,139.00 10,813,006.92

korekty błędów podstawowych

• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12,201,139.00 10,813,006.92

zwiększenie (z tytułu) 0.00 0.00

zmniejszenie (z tytułu) 12,201,139.00 10,813,006.92

• zasilenie kapitału zapasowego 976,091.12 2,643,251.92

• pokrycie straty z lat ubiegłych 0.00 0.00

• dywidenda dla akcjonariuszy 11,195,047.88 8,109,755.00

• zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 30,000.00 60,000.00

• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0.00 0.00

• Strata z lat ubiegłych na początek okresu –217,525.00 0.00

korekty błędów podstawowych 0.00 0.00

Item 31.12.2011 31.12.2012
 Opening balance of equity 38,459,864.19 37,136,246.74

Adjustments of fundamental errors 0.00 0.00

Opening balance of equity after adjustments 38,459,864.19 37,136,246.74
• Opening balance of share capital 21,030,000.00 21,030,000.00

• Changes in share capital 0.00 0.00

increase (due to)

decrease (due to)

• Closing balance of share capital  21,030,000.00 21,030,000.00

Opening balance of called-up share capital

• Changes in called-up share capital

increase (due to)

decrease (due to)

• Closing balance of called-up share capital

Opening balance of own-shares

• Changes in own shares

increase

decrease

• Closing balance of own shares

Opening balance of supplementary capital 3,537,080.07 4,513,171.19

• Changes in supplementary capital 976,091.12 2,643,251.92

increase (due to)  976,091.12 2,643,251.92

• allocation of unused organisational fund 0.00 0.00

• pro� t distribution 976,091.12 2,643,251.92

decrease (due to)  0.00 0.00

• covering of losses from previous years 0.00 0.00

• Closing balance of supplementary capital 4,513,171.19 7,156,423.11

Opening balance of revaluation resere 1,691,645.12 780,068.63

• Changes in revaluation reserve –911,576.49 –173,957.02 

increase (due to) 77,068.63 638,353.91

• revaluation of investments 77,068.63 638,353.91

decrease (due to)  988,645.12 812,310.93

• revaluation of investments 988,645.12 812,310.93

• Closing balance of revaluation reserve 780,068.63 606,111.61

Opening balance of other reserve capitals 0.00 0.00

• Changes in other reserve capitals 0.00 0.00

increase (due to)

decrease (due to)

• allocation to supplementary capital  

• Closing balance of other reserve cpaitals 0.00 0.00

Opening balance of previous years' pro� t (loss)  12,201,139.00 10,813,006.92

• Opening balance of previous years' proft 12,201,139.00 10,813,006.92

adjustments of fuindamental errors

• Opening balance of previous years' pro� t, after adjustments 12,201,139.00 10,813,006.92

increase (due to)  

decrease (due to)  12,201,139.00 10,813,006.92

• allocation to increase supplementary capital 976,091.12 2,643,251.92

• covering of previous years' loss 0.00 0.00

• dividend to shareholders 11,195,047.88 8,109,755.00

• allocation of part of the pro� t to ZFŚS (Company Welfare Fund) 30,000.00 60,000.00

• Closing balance of previous years' pro� t 0.00 0.00

• Opening balance of previous years' loss 0.00 0.00

adjustments of fundamental errors 0.00 0.00
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• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach –217,525.00 0.00

zwiększenie (z tytułu) 0.00 0.00

• przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0.00

zmniejszenie (z tytułu) 217,525.00 0.00

• pokrycie straty z lat ubiegłych 217,525.00 0.00

• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0.00 0.00

• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0.00 0.00

Wynik netto 10,813,006.92 6,426,528.70

zysk netto 10,813,006.92 6,426,528.70

strata netto 0.00 0.00

odpisy z zysku 0.00 0.00

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 37,136,246.74 35,219,063.42

Kapitał (fundusz) własny, 
po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

28,996,491.74 30,299,167.42

Sopot, dnia 16.07.2013 r.

• Opening balance of previous years' loss, after adjustments 0.00 0.00

increase (due to) 0.00 0.00

• previous years' loss brought forward to cover 0.00 0.00

decrease (due to)  0.00 0.00

• covering of previous years' loss 0.00 0.00

• Closing balance of previous years' loss 0.00 0.00

• Closing balance of previous years' pro� t (loss)  0.00 0.00

Net result 10,813,006.92 6,426,528.70

net pro� t 10,813,006.92 6,426,528.70

net loss 0.00 0.00

Closing balance of equity 37,136,246.74 35,219,063.42

Equity including proposed pro� t distribution (loss coverage) 28,996,491.74 30,299,167.42

Sopot, 17 May, 2013
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Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie TU SKOK ŻYCIE SA 
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

TU SKOK ŻYCIE SA life insurance technical account for the period from 1 Jan. 2012 until 31 Dec. 2012

Wyszczególnienie 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
Składki 77,343,025.19 82,040,946.96

• Składki przypisane brutto 107,369,421.96 105,517,756.61

• Udział reasekuratorów  w składce przypisanej brutto –18,047.75 –28,940.25

• Zmiany stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto –30,008,349.02 –23,447,869.40

• Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 0.00 0.00

Przychody z lokat 3,677,280.54 5,185,485.85

• Przychody z lokat w nieruchomości 0.00 0.00

• Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 916,572.40 603,011.79

z udziałów lub akcji 916,572.40 603,011.79

z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

z pozostałych lokat 0.00 0.00

• Przychody z innych lokat � nansowych 1,015,427.42 1,546,915.55

z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych 
o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa 
i certy� katów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

209,547.86 399,715.76

z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów 
wartościowych o stałej kwocie dochodu

93,594.79 372,915.92

z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 712,284.77 774,283.87

z pozostałych lokat 0.00 0.00

• Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 0.00 42.74

• Wynik dodatni z realizacji lokat 1,745,280.72 3,035,515.77

Niezrealizowane zyski z lokat 74,447.21 623,179.25

Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 90.00 90.00

Odszkodowania i świadczenia 25,629,886.77 28,314,290.51

• Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 25,272,408.65 25,972,988.91

odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 25,272,408.65 25,972,988.91

udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 0.00 0.00

• Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 
na udziale własnym

357,478.12 2,341,301.60

rezerw brutto 357,396.65 2,345,340.45

udział reasekuratorów 81.47 –4,038.85

Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym –4,603,984.97 –1,084,211.45

•  Zmiana stanu rezerwy w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym –360,211.11 –70,172.19

rezerwy brutto –360,211.11 –70,172.19

udział reasekuratorów 0.00 0.00

• Zmiana stanu rezerw dla ubezpieczeń na życie,
jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

–4,243,773.86 –1,014,039.26

rezerwy brutto –4,243,773.86 –1,014,039.26

udział reasekuratorów 0.00 0.00

• Zmiana stanu pozostałych rezerw  techniczno-ubezpieczeniowych 
przewidzianych w statucie

0.00 0.00

rezerwy brutto 0.00 0.00

udział reasekuratorów 0.00 0.00

Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw na premie i rabaty 0.00 0.00

Koszty działalności ubezpieczeniowej 43,722,794.50 50,200,029.72

• Koszty akwizycji 32,123,464.28 36,591,948.75

w tym: zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji –17,125,036.87 –13,076,915.49

• Koszty administracyjne 11,599,330.22 13,608,080.97

• Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 0.00 0.00

 Item 31.12.2011 31.12.2012
Premiums 77,343,025.19 82,040,946.96

• Gross written premiums 107,369,421.96 105,517,756.61

• Outward reinsurance premiums –18,047.75 –28,940.25

• Change in gross provisions for unearned premiums and provisions for unexp. risk –30,008,349.02 –23,447,869.40

• Reinsurers' share in change of provisions for unearned premiums 0.00 0.00

Investment income 3,677,280.54 5,185,485.85

• Income from investment in real property 0.00 0.00

• Income from investments in subordinated entities 916,572.40 603,011.79

shares or interests 916,572.40 603,011.79

loans and debt securities 0.00 0.00

other investments 0.00 0.00

• Income from other � nancial investments 1,015,427.42 1,546,915.55
shares, interests, other variable rate securties 
and participation units and investment certi� cates of investment funds 

209,547.86 399,715.76

debt securities and other � xed rate securities 93,594.79 372,915.92

� xed-time deposits with credit institutions 712,284.77 774,283.87

other deposits 0.00 0.00

• Gains on re-adjustment of investments 0.00 42.74

• Gains on realisation of investments 1,745,280.72 3,035,515.77

Unrealised gains on investments 74,447.21 623,179.25

Other technical income – net of reinsurance 90.00 90.00

Claims incurred 25,629,886.77 28,314,290.51

• Claims paid – net of reinsurance 25,272,408.65 25,972,988.91

Gross claims paid 25,272,408.65 25,972,988.91

Reinsurer's share in gross claims paid 0.00 0.00

• Change in provisions for outstanding claims – net of reinsurance 357,478.12 2,341,301.60

Gross provisions 357,396.65 2,345,340.45

 Reinsurers' share 81.47 –4,038.85

Change in other technical provisions – net of reinsurance –4,603,984.97 –1,084,211.45

• Life insurance  provision change, net of reinsurance –360,211.11 –70,172.19

Gross amount –360,211.11 –70,172.19

Reinsurers' share 0.00 0.00

• Technical provisions for life assurance policies 
where the risk is borne by the  policyholders

–4,243,773.86 –1,014,039.26

Gross amount –4,243,773.86 –1,014,039.26

 Reinsurers' share 0.00 0.00

• Change in other technical provisions, as prescribed in the articles 0.00 0.00

Gross amount 0.00 0.00

Reinsurers' share 0.00 0.00

Bonuses and rebates including change in provisions – net of reinsurance 0.00 0.00

Operating (insurance) expenses 43,722,794.50 50,200,029.72

• Acquisition costs 32,123,464.28 36,591,948.75

change in deferred acquisition costs –17,125,036.87 –13,076,915.49

• Administrative expenses 11,599,330.22 13,608,080.97

• Reinsurance commissions and pro� t participation 0.00 0.00
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Koszty działalności lokacyjnej 434,872.35 640,796.96

• Koszty utrzymania nieruchomości 0.00 0.00

• Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 194,379.89 245,433.66

• Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 42.74 0.00

• Wynik ujemny z realizacji lokat 240,449.72 395,363.30

Niezrealizowane straty na lokatach 887,785.63 0.00

Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 2,463,751.43 2,732,145.74

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów 
przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat

0.00 0.00

Wynik techniczny ubezpieczeń majatkowych i osobowych 14,929,627.96 9,713,488.85

Sopot, dnia 17.05.2013 r.

Investment charges 434,872.35 640,796.96

• Real estate management charges 0.00 0.00

• Other investment charges 194,379.89 245,433.66

• Losses on readjustments on investments 42.74 0.00

• Losses on realisation of investments 240,449.72 395,363.30

Unrealised losses on investments 887,785.63 0.00

Other technical charges – net of reinsurance 93,860.70 65,307.47

Net returns on investments including costs, 
transferred to the general pro� t and loss account 

0.00 0.00

Balance on technical life insurance account 14,929,627.96 9,713,488.85

Sopot, 17 May, 2013
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