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lESZEK KAłKoWSKI

Historyczne polisy ubezpieczeniowe w finansach 
i w kolekcjach

Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy pomiędzy zakładem 
ubezpieczeniowym a jego klientem. Ubezpieczenia w …uropie – także na ziemiach polskich – mają 
długą tradycję wywodzącą się z XVIII-wiecznych kas ogniowych. Po zaborach w II Rzeczypospolitej 
funkcjonowało około 30 firm ubezpieczeniowych, głównie w formie spółek akcyjnych. W tekście zapre-
zentowano, na podstawie informatorów, kilkanaście charakterystycznych zakładów ubezpieczeniowych 
oferujących w owych latach około 10 różnych form ubezpieczeń, głównie jednak z zakresu ochrony 
ogniowej, odpowiedzialności cywilnej i zdrowia. Przykładowo wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe 
emitowały polisy na około 100 mln zł składek i pokrywały około 45 mln zł wypłaconych odszkodowań. 
W obiegu było wówczas kilkanaście tysięcy różnorodnych w treści i formie polis ubezpieczeniowych. 
Polisy te stanowią ciekawą dokumentację historyczną ówczesnych walut, oprocentowania, skali ryzyka, 
także form graficznych. Jako atrakcyjny temat kolekcjonerstwa występują na rynku antykwarycznym.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej1 określa polisę jako dokument ubezpieczeniowy potwier-
dzający zawarcie umowy pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym a jego klientem. Precyzuje się 
w niej przedmiot i zakres ubezpieczenia, warunki otrzymania odszkodowania, wysokości składki 
i sumy odszkodowań oraz okres, na jaki została zawarta umowa.

Ubezpieczenia mają w Polsce długą tradycję, wywodzącą się z XVIII-wiecznych kas ogniowych, 
początkowo opartych na wzorach zagranicznych. Rozwój ubezpieczeń – jako działalności hand-
lowej – przypada u nas na okres zaborów. Pierwsze towarzystwa ogniowe działały jako zakłady 
ubezpieczeń wzajemnych. Wykupienie polisy chroniącej budynek przed pożarem było obowiąz-
kowe dla wszystkich mieszkańców miast, potem rozszerzono ten obowiązek na budynki wiejskie. 
Z początkiem XIX wieku na ziemiach polskich pojawiły się ubezpieczenia na życie.

Ramy prawne działalności ubezpieczeniowej powstały na początku naszej niepodległej pań-
stwowości. W okresie międzywojennym pojawili się liczni ubezpieczyciele. W 1918 r. działało 17 pry-
watnych firm ubezpieczeniowych, w trzy lata później było ich już 32, a w 1925 r. aż 67.

1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
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Na początku lat trzydziestych połowa tych zakładów figurowała w Roczniku Informacyjnym o Spół-
kach Akcyjnych w Polsce. W 1930 r. działało na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 19 towarzystw ubez-
pieczeniowych w formie prawnej spółki akcyjnej, o łącznym kapitale własnym około 26 mln zł. Dziewięć 
z tych największych spółek zbierało rocznie w granicach 100 mln zł składek z tytułu ubezpieczenia, 
z tego ubezpieczenia od ognia 74 proc., nieszczęśliwych wypadków 14 proc., kradzieży, OC i AC 12 proc.

Szkodowość – czyli relacja wypłaconych odszkodowań do wpłaconych składek, wynosiła pod 
koniec lat dwudziestych 46,7 proc.

Poniżej przedstawimy najważniejsze dane osobowe i finansowe poszczególnych ubezpieczy-
cieli, zaczerpnięte z informatora o spółkach akcyjnych.

Najstarsze na ziemiach polskich, dzia-
łające od 1803 r., Towarzystwo Ogniowe 
dla Miast – już z obowiązkowym ubez-
pieczeniem budynków od pożarów – 
przekształciło się w 1921 r. w Polską 
Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych, 
a w 1928 r. w Powszechny Zakład Ubez-
pieczeń Wzajemnych.
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Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie – od swojego patrona św. Floria-
na zwane „Florianką” – posiadało długą tradycję działania na terenie Galicji jako prywatna spółka. 
Zajmowało się głównie ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem od ognia i od gradobicia. Tego 
ostatniego nie oferowały inne towarzystwa ubezpieczeniowe. W 1928 r. „Florianka” należała do naj-
większych towarzystw tego typu.
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Towarzystwo Ubezpieczeń „Przezorność”, z długą 
tradycją sięgającą 1891 r., zostało w 1937 r. zareje-
strowane na Giełdzie Pieniężnej w Warszawie, z kapi-
tałem zakładowym sięgającym 2 mln zł i 82 500 akcji 
po 25 zł. Specjalizowało się w ubezpieczeniach na ży-
cie oraz od ognia. Szkodowość w tym towarzystwie 
wyniosła w 1928 r. 50 proc.

Towarzystwo Ubezpie-
czeń „Polonia” powstało 
w 1917 r. i posiadało filie 
w 9 miastach polskich. 
Dysponowało kapitałem 
1,05 mln zł, podzielo-
nym na 70 000 akcji 
po 15 zł. Obrót skła-
dek w 1928 r. wyniósł 
4,5 mln zł przy sto-
sunkowo niskiej szko-
dowości (31 proc.). Po-
czątkowo akcje i poli-
sy opiewały na marki 
polskie.



– 185 –

Varia

Na początku naszej państwowości, także w 1917 r., po-
wstała w Warszawie „Patria” SA jako Polskie Towarzystwo 
Asekuracji i Reasekuracji. Posiadało 10 oddziałów i agen-
tur. Spółka dysponowała kapitałem 1 mln zł podzielonym 
na akcje o nominale 10 złotych. W 1928 r. zapewniała 
7 proc. dywidendy przy obrocie składkami na poziomie 
1,7 mln zł. Szkodowość z tytułu odpowiedzialności cy-
wilnej oraz AC wynosiła 38 proc.

Towarzystwo Ubezpieczeń „Piast” SA w Warszawie po-
siadało w 1919 r. 17 oddziałów i agentur. Spółka koncen-
trowała się głównie na ubezpieczeniach od ognia oraz 
na ubezpieczeniach na życie (w dol. amerykańskich). 
Dysponowała kapitałem 2 mln zł, w akcjach o nominale 
100 zł. Przychód ze składek w 1928 r. wyniósł 3,8 mln zł, 
a szkodowość 1,6 mln zł (42 proc.).
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U progu naszej niepodległości powo-
łane zostało Poznańsko-Warszaw-
skie Towarzystwo Ubezpieczeń 
SA w Poznaniu. Posiadało oddziały 
w 7 miastach. Spółka dysponowa-
ła kapitałem 1,2 mln zł w akcjach 
po 100 zł. Oferowała wiele usług 
ubezpieczeniowych, głównie od og-
nia i odpowiedzialności cywilnej. 
Szkodowość w tej firmie w 1928 r. 
wynosiła 42 proc. W tym czasie dy-
widenda wyniosła 10 proc.
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Szereg innych działających na polskich ziemiach w okresie międzywojennym towarzystw ubez-
pieczeniowych zaprezentowano na poniższych rysunkach.
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Na podstawie odtworzonych informacji o ważniejszych ubezpieczycielach okresu międzywo-
jennego (i wcześniejszego) w Polsce, możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż było 
wówczas w obiegu kilkaset tysięcy historycznych polis wystawionych indywidualnym klientom 
na potwierdzenie zawartych umów ubezpieczeniowych różnego rodzaju.

Ciekawa dla dzisiejszego kolekcjonera jest treść i forma poszczególnych polis: wartość 
w różnych walutach, terminy zawartych umów, warunki i terminy ich obowiązywania, opłaty 
i systemy ich uiszczania (np. raty, gotówka). Do charakterystyk poszczególnych polis należy 
dołączyć ocenę kondycji ekonomicznej ubezpieczyciela, relację wartości majątkowej obiektów 
ubezpieczanych do dochodów ubezpieczających się klientów. Interesującym problemem jest 
ocena ryzyka ubezpieczyciela wyrażona między innymi stosunkiem wypłacanych odszkodo-
wań do wpłacanych składek.

Osobną kwestią jest rozpoznanie stylu zarządzania zakładem ubezpieczeń, jego organizacją, 
ale także składem osobowym członków rad nadzorczych i zarządów. Spotkać w nich można wiele 
znakomitości świata gospodarczego i politycznego ówczesnych czasów. Imiennie wykazywano 
większych przedsiębiorców, polityków, często arystokratów i ziemian.

Kolekcjoner polis – podobnie jak zbieracz historycznych, tradycyjnych papierów wartościo-
wych, akcji i obligacji – interesuje się szatą graficzną polis, ich projektantami i drukarniami, także 
formami marketingu na lokalnych rynkach kapitałowych. Taki zbiór polis z poszczególnych okre-
sów historycznych stanowi ciekawe źródło wiedzy o ustroju gospodarczym kraju, panujących 
zwyczajach i nastrojach społeczeństwa.

Pomocne w tym zbieractwie : ogólnie dostępne piśmiennictwo ubezpieczeniowe, informatory 
poszczególnych zakładów. Ważną rolę edukacyjną i dokumentacyjną pełniło działające do niedaw-
na w Krakowie Muzeum Ubezpieczeń ze swoimi wydawnictwami.

Istniejącemu w Polsce kolekcjonerstwu licencji ubezpieczeniowych sprzyja rynek antykwarycz-
ny, staroci, a także nowoczesny Internet. Ale ciekawym źródłem oryginalnych walorów są ciągle 
szuflady naszych dziadków, gdyż w wielu domach znajdują się dowody przeszłości, wśród nich 
pamiątkowe dzisiaj licencje ubezpieczenia życia i zdrowia, ochrony przed ogniem, kradzieżą, bez-
pieczeństwa bagażu w podróży czy szyb wystawowych narażonych na stłuczenie w razie ewen-
tualnego tumultu…, a także ubezpieczenia posagowe. Sięgnijmy zatem do rodzinnych zasobów 
i ocalmy je dla przyszłości.

 * * * 

Ubezpieczenia różnych zdarzeń także współcześnie mają się dobrze. Prowadzone są przez licz-
nych ubezpieczycieli w dwóch działach: Dział I – ubezpieczenia życiowe, oraz Dział II – ubezpie-
czenia majątkowe. O ich rozmiarach, strukturze, wartości wpłacanych corocznie składek i wy-
płacanych odszkodowaniach informuje Rocznik Statystyczny. Orientację w tym zakresie dają 
następujące liczby:

Rok 2005 Rok 2011

 Dział I
Suma rocznych składek w mln zł 15 048 31 530
Liczba wydanych polis w tys. sztuk 14 300 20 234
Składka roczna na 1 polisę w zł 1 060 1 558
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Rok 2005 Rok 2011

 Dział II
Suma rocznych składek w mln zł 12 745 20 540
Liczba wydanych polis w tys. sztuk 47 414 75 050
Składka roczna na 1 polisę w zł 270 275

Tak więc współcześnie w kraju przeszło 50 mld zł 
składek ubezpieczeniowych udokumentowanych jest 
w blisko 100 mln indywidualnych polis. Dla nas to nie 
tylko wielki rynek ekonomiczny, lecz także kolekcjo-
nerska szansa.

Wykaz źródeł

Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce 
1930, wyd. Banku Handlowego SA w Warszawie.

180 lat ubezpieczeń na ziemiach polskich, wyd. PZU, 
Poznań 1983.

200 lat ubezpieczenia 1803–2003, geneza – powoła-
nie – czas, wyd. Karta, Warszawa 2003.

Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2011.
Zbiory Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie.
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