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W ostatnich latach sektor ubezpieczeo w Polsce podlega dynamicznym przemianom, co sprzyja 

wzrostowi zainteresowania zasadami funkcjonowania zakładów ubezpieczeo i zakładów reasekuracji 

również od strony rachunkowości. Specyfika rachunkowości tych jednostek wyraża się zarówno 

w odrębności aktów prawnych regulujących ją, specyfiki używanej terminologii, jak 

i sprawozdawczości finansowej. W zamyśle autora niniejsze opracowanie ma zapoznad czytelnika 

z wybranymi zagadnieniami z dziedziny rachunkowości zakładów ubezpieczeo i zakładów reasekuracji 

według obowiązujących obecnie przepisów. Prezentując rachunkowośd tych jednostek autor starał 

się dokonad wyboru najistotniejszych zagadnieo decydujących o specyfice rozwiązao zarówno od 

strony terminologicznej, jak i ewidencyjnej. W książce przybliżono również problematykę 

sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeo i zakładów reasekuracji. Oddając w ręce 

odbiorców niniejsze opracowanie autor żywi nadzieję, iż przyczyni się ono do pogłębienia wiedzy na 

temat rachunkowości jako dziedziny nauki, a szczególnie rachunkowości zakładów ubezpieczeo 

i zakładów reasekuracji. 
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 Prof. UEK dr hab. Artur Hołda, DK SKwP: 

 

Zadania zamieszczone w książce z powodzeniem mogą byd wykorzystywane podczas zajęd 

dydaktycznych z przedmiotów obejmujących zarówno organizację działania zakładów ubezpieczeo 

i reasekuracji, jak i ich rachunkowośd. Może byd również z powodzeniem wykorzystywana przez 

kandydatów na biegłych rewidentów czy innych osób przygotowujących się do zdawania różnego 

rodzaju egzaminów zawodów certyfikowanych. 
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