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Zmarł Je rzy Vi san

O
d szedł Je rzy Vi san, me ne dżer, któ ry trzy dzie ści lat swo je go krót -
kie go ży cia po świę cił ubez pie cze niom. W bran ży zo sta nie za pa -
mię ta ny ja ko zna ko mi ty spe cja li sta.

Je rzy Vi san był ab sol wen tem war szaw skiej Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go, ukoń czył też stu dia MBA z za kre su za rzą dza nia na Uni wer -
sy te cie War szaw skim.

Ka rie rę za wo do wą roz po czy nał w TU iR War ta, gdzie spę dził w su -
mie trzy la ta (1992–1994 oraz 1996–1997). W mię dzy cza sie przez dwa
la ta był człon kiem ze spo łu Na tio na le -Ne der lan den w Pol sce. W 1997 r.
zwią zał się z Al lianz Pol ska, gdzie pra co wał do po ło wy 2016 r., po cząt -
ko wo ja ko me ne dżer ds. ubez pie czeń gru po wych, a po tem dy rek tor De par ta men tu Ży cio wych
Ubez pie czeń Gru po wych. W la tach 2002–2004 był dy rek to rem De par ta men tu Sprze da ży Sie ci
Wła snej, kie ro wał też De par ta men tem Ubez pie czeń Gru po wych na Ży cie, Zdro wot nych i Oso bo -
wych. Przez wie le lat ja ko dy rek tor za rzą dza ją cy kie ro wał ob sza rem za rzą dza nia ryn kiem i CRM.
Po tem zaj mo wał sta no wi sko dy rek to ra za rzą dza ją ce go De par ta men tu Ubez pie czeń Gru po wych
i Zdro wot nych, by osta tecz nie tra fić na sta no wi sko wi ce pre ze sa za rzą dów TU iR Al lianz Pol ska
oraz TU Al lianz Ży cie Pol ska od po wie dzial ne go za pion sprze da ży.

Na stęp nie spę dził pół to ra ro ku w Gru pie PZU ja ko do rad ca za rzą du PZU Ży cie oraz dy rek tor
ds. roz wo ju pro duk tów na ży cie i zdro wot nych, po tem miał krót ki epi zod w Sa le st Trac ker2 4, 
by osta tecz nie tra fić do UNIQA Pol ska na sta no wi sko dy rek to ra za rzą dza ją ce go pio nem UNIQA
dla Cie bie. To by ło je go ostat nie miej sce pra cy w ubez pie cze niach.

Miał 55 lat.

PERSONALIA

Z
a gro że nie, o któ rym mo wa
na wstę pie, ma zwią zek
z ostat nią de cy zją są du

w Sta nach Zjed no czo nych, któ ry
przy znał kon cer no wi far ma ceu -
tycz ne mu Merck 1,4 mld dol. od -
szko do wa nia za szko dy wy rzą dzo -
ne fir mie w wy ni ku cy be ra ta ku
wi ru sem Not Pe tya. Sąd za kwe -
stio no wał li nię obro ny ubez pie -
czy cie li, któ rzy wy łą cza li ze swo -
jej od po wie dzial no ści skut ki te -
go zda rze nia, po wo łu jąc się
na klau zu lę ak tu woj ny. 

Z te go fak tu pły nie kil ka wnio -
sków, z któ rych je den wy da je się
naj waż niej szy: za kła dy mu szą
pil nie do ko nać prze glą du ogól -
nych wa run ków swo ich ubez pie -
czeń, aby iden ty fi ko wać ob sza ry
po ten cjal ne go ry zy ka. Epo ka
gwał tow ne go roz wo ju cy fro we -
go, pan de mia i to wa rzy szą ce jej
ne ga tyw ne zja wi ska stwo rzy ły
bo wiem no wą rze czy wi stość,
w któ rej nie kie dy o.w.u. prze sta -
ją peł nić swo ją ro lę ze wzglę du
na nie przy sto so wa nie do no -
wych cza sów. 

Ry zy ko, któ re do ty czy
tak że nas

To tak że dzwo nek alar mo wy
dla pol skich ubez pie czy cie li.
W ob li czu po ten cjal ne go kon -
flik tu zbroj ne go na Ukra inie mo -
że bo wiem się oka zać, że tak że
in fra struk tu ra cy fro wa w na szym
kra ju bę dzie ofia rą cy ber woj ny.
Tym bar dziej że – jak uczą do -
tych cza so we do świad cze nia –
cy ber broń jest istot ną czę ścią ar -
se na łu Ro sji i Bia ło ru si i pa ro -
krot nie zo sta ła wy ko rzy sta na
prze ciw ko Pol sce. 

Je śli doj dzie do ma so we go
ata ku na in sty tu cje oraz fir my
czy oso by fi zycz ne, ubez pie czy -
cie li mo że za lać fa la rosz czeń.
A je śli nie zo sta ną one za spo ko -
jo ne, to mo że dojść do za ła ma -
nia go spo dar cze go.

Co raz cięż szy wo rek 
na ple cach ubez pie czy cie li

Jesz cze ry nek ko mu ni ka cyj ny
nie otrzą snął się po roz strzy gnię -
ciu Są du Naj wyż sze go w spra wie
od po wie dzial no ści za szko dy
w związ ku z ru chem po jaz dów
me cha nicz nych (czy taj na str. 19),
a już przy szło mu zmie rzyć się
z ko lej nym, któ re bę dzie mia ło dla
nie go brze mien ne skut ki. W swo -
jej naj now szej uchwa le SN orzekł
bo wiem, że spraw ca wy pad ku ko -
mu ni ka cyj ne go i je go ubez pie czy -
ciel w za kre sie OC ppm od po wia -
da ją za za nie czysz cze nia na dro -
dze pły na mi sil ni ko wy mi po wy -
pad ku (czy taj na str. 4). 

W krót kim cza sie ubez pie czy -
cie lom przy był za tem ko lej ny ty -
tuł od szko do waw czy. Wpraw -
dzie nie bę dzie się on za pew ne
wią zać ze zbyt du ży mi kosz ta mi,
ale ma jąc na uwa dze to, ile ta -
kich drob nych ob cią żeń przy by -
ło w ostat nim cza sie – za rów no
w wy ni ku roz strzy gnięć są do -
wych, jak i no wych re gu la cji –
nie da się ukryć, że za kła dy
sprze da ją ce ko mu ni ka cyj ne po li -
sy OC ma ją co raz więk szy cię żar
do udźwi gnię cia. Jest to za tem
ko lej ny ar gu ment za zmia ną do -

tych cza so wej po li ty ki ce no wej
w tym seg men cie ubez pie czeń.

Ja skra we nie do pa trze nie

Wraz ze zbli ża ją cym się wej -
ściem w ży cie Pol skie go Ła du ro -
sła licz ba pu bli ka cji na te mat
prze wi dy wa nych kon se kwen cji
pro gra mu. Wśród nich nie bra ko -

wa ło tak że pro gnoz dla ubez pie -
czeń. Nie przy po mi nam so bie
jed nak, aby w któ rej kol wiek
z nich ana li ty cy prze wi dy wa li
bo om na po li sy kar no -skar bo we,
któ re go świad ka mi je ste śmy
obec nie (czy taj na str. 5). 

Tro chę to za ska ku ją ce, po nie -
waż już od przy naj mniej pół to ra
ro ku z ryn ku do cie ra ją sy gna ły, 
że wraz z ko lej ny mi zmia na mi
w pol skim sys te mie fi skal nym
(a w ostat nich la tach ich nie bra -
ko wa ło) ro śnie za in te re so wa nie
te go ty pu pro duk ta mi. Ła two
moż na by ło za tem prze wi dzieć, że
naj więk sza zmia na po dat ko wa
od lat i zwią za ne z nią za mie sza -
nie – nie od łącz ny ele ment prze -

obra żeń, choć w tym przy pad ku
tak że ich au to rzy do ło ży li spo rą
ce gieł kę do ca łe go ba ła ga nu – mo -
gą być po tęż nym im pul sem dla
ubez pie czeń kar no -skar bo wych. 

Pew nym wy tłu ma cze niem mo -
że być fakt, że ta kie po li sy ofe ru -
ją je dy nie Al lianz i UNIQA, któ -
re nie spe cjal nie sta ra ły się o ich
pro mo wa nie. Ina czej niż AXA,

któ ra do pó ki by ła w peł ni obec na
w Pol sce, usil nie sta ra ła się na -
gło śnić za le ty ta kiej ochro ny.

Ofen sy wa pro duk to wa 
Ge ne ra li i War ty

Cha rak te ry stycz nym ele men -
tem mi nio ne go ty go dnia by ło
tak że wie le no wo ści pro duk to -
wych i ob słu go wych. Na pierw -
szy plan wy su wa ły się zwłasz cza
dwie no we pro po zy cje Ge ne ra li.
Ubez pie czy ciel roz sze rzył swój
port fel o ubez pie cze nie kosz tów
re zy gna cji z po dró ży – tak że
na wy pa dek za cho ro wa nia
na Co vid -19 lub kwa ran tan ny 
– oraz o Ge ne ra li, z My ślą 

o Ca łym Two im Ży ciu (czy taj
na str. 7). A to do pie ro po czą tek
praw dzi wej ofen sy wy pro duk to -
wej za kła du. Jak za po wia da ła
nie daw no na ła mach „Ga ze ty
Ubez pie cze nio wej” Jo an na Łą ka-
-Wa łach, dy rek tor De par ta men tu
Sprze da ży Ubez pie czeń na Ży -
cie Ge ne ra li, na po cząt ku te go
ro ku fir ma za mie rza wpro wa dzić
m.in. klau zu lę za cho ro wa nia
na no wo twór, po li sę le ko wą czy
roz sze rzo ne ka ta lo gi gro źnych
cho rób. 

Na lau rach nie za mie rza rów -
nież spo czy wać War ta. Ubez pie -
czy ciel za po wie dział już kon ty -
nu ację wi docz nej w ubie głym ro -
ku ak tyw no ści w seg men cie kor -
po ra cyj nym. Fir ma de kla ru je, że
w 2022 r. bę dzie mo dy fi ko wać
ofer ty w ubez pie cze niach trans -
por to wych, a tak że po sze rzy
port fel o ubez pie cze nie od ry zyk
cy ber ne tycz nych oraz ubez pie -
cze nie od na wial nych źró deł
ener gii (czy taj na str. 7 i 13).

PKO BP pro po nu je po li sy 
na nie opro cen to wa ne ra ty

Wśród po zo sta łych wy da rzeń
na le ży wy mie nić roz po czę cie za -
pi sów na XXIV Kon gres Bro ke -
rów. Or ga ni za to rzy po da li rów -
nież, że spo tka nie od by wać się
bę dzie pod ha słem „No wa rze -
czy wi stość, no we moż li wo ści”
(czy taj na str. 4). 

In ną cie ka wost ką by ła pro mo -
cja w PKO BP. Jak po dał ca sh -
less.pl, bank za ofe ro wał swo im
klien tom moż li wość za ku pu po -
lis ko mu ni ka cyj nych w sys te mie
ra tal nym, ale bez po no sze nia do -
dat ko wych kosz tów (czy taj
na str. 7). Sys te my z ra ta mi ze ro
pro cent wciąż na le żą do rzad ko -
ści na pol skim ryn ku, ale jest
bar dzo praw do po dob ne, że gdy
staw ki w „ko mu ni ka cji” pój dą
w gó rę (a pój dą), to za kła dy bę -
dą bar dziej skłon ne do wdro że -
nia ta kich roz wią zań. 

Cie ka wym ak cen tem by ła też
za po wiedź uru cho mie nia przez
Si gnal Idu na no we go ka na łu
sprze da ży – sie ci agen tów wła -
snych, kie ro wa nej przez Sła wo -
mi ra Pan ka.

Ar tur Ma ko wiec ki
news@gu.com.pl
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PODSUMOWANIE TYGODNIA 20–26 STYCZNIA 2022 R.

Nowe cyberzagrożenie
na horyzoncie
Pandemia i wynikające z niej ograniczenia sprawiły, że ogromna część

działalności gospodarczej przeniosła się do sfery cyfrowej. To z kolei

stworzyło prawdziwą „pogodę dla hakerów”. W efekcie ryzyka cyber wspięły

się na sam szczyt listy największych zagrożeń dla biznesu. Zjawisko to miało

konsekwencje także dla ubezpieczeń. Jednak dotychczasowe skutki

cyberprzestępczości mogą okazać się zwyczajną błahostką wobec tego, co

zakłady może spotkać już niedługo.

Dyplom odbiera Aleksandra Friedel, członkini zarządu.

FIRMA MIESIĄCA XII 2021 R. – UNILINK

Jeśli dojdzie do masowego ataku

na instytucje oraz firmy czy osoby

fizyczne, ubezpieczycieli może zalać 

fala roszczeń. A jeśli nie zostaną one

zaspokojone, to może dojść

do załamania gospodarczego.
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A
lek san dra E. Wy soc ka: 
– Tech no lo gia sta je się co -
raz bar dziej nie zbęd na

w bran ży ubez pie cze nio wej. Co ofe -
ru je jej na tym po lu fir ma Eye One?

Ma ciej Ku ja wa: – Da je my moż -
li wość wdro że nia wir tu al nych od -
dzia łów dla agen cji ubez pie cze nio -
wych. Ro zu mie my przez to kom -
plet usług, pro po nu je my więc au to -
ma ty za cję uma wia nia spo tkań 
i wi de oro zmo wy. Do te go róż ne
wid ge ty i na rzę dzia do in te gra cji ze
stro ną, czy li na przy kład cza ty czy
apli ka cję z proś bą o od dzwo nie nie.
To wszyst ko u nas jest w jed nym
miej scu i współ dzia ła ze so bą.

Ma cie już pew ne do świad cze nia
z ubez pie cze niow ca mi, agen ta mi.
Co Pa na naj bar dziej za sko czy ło?

– Za sko czy ło mnie przede
wszyst kim to, że bar dzo do świad -
czo ne oso by z bran ży ubez pie -
cze nio wej, pra cu ją ce już 20
czy 30 lat, mó wią, że ma ją dość
do tych cza so we go spo so bu pra cy.
Po trze bu ją cze goś no we go, co
uła twi i upro ści ich co dzien ne
dzia ła nia. Są przy tym otwar te
na zmia ny i chęt nie pró bu ją cze -
goś no we go. Na przy kład, za -
miast je chać przez ca łe mia sto
do klien ta, od by wa ją z nim krót -
ką roz mo wę wi deo, w trak cie któ -
rej mo gą po ka zać na ekra nie kon -
fi gu ra tor ubez pie cze nia i do brać
od po wied nią ofer tę.

W ja ki spo sób prze bie ga wdro że -
nie Wa sze go na rzę dzia?

– Nasz sys tem ma być przede
wszyst kim wy god ny dla agen ta
oraz dla je go klien tów. Agent jed -
nym klik nię ciem łą czy się z sys te -
mem i nie zaj mu je się szcze gó ła mi,

to my usta wia my lo go czy zdję cia,
a tak że kon fi gu ru je my sys tem, ro -
bi my te sto we roz mo wy z klien tem.
Po za tym po ka zu je my, jak pod łą -
czyć ka len da rze. Ta kie wdro że nio -
we spo tka nie trwa za zwy czaj oko -
ło 20 mi nut, z moż li wo ścią prze -
dłu że nia o ko lej ne 10 w ra zie po -
trze by. Naj dłuż sze spo tka nie trwa -
ło 27 mi nut. 

Ko lej nym po zy tyw nym za sko -
cze niem jest to, że du żo wię cej
osób, niż się spo dzie wa łem, ma
swo je on li no we, współ dzie lo ne ka -
len da rze. To du że uła twie nie, bo
in te gra cja na sze go na rzę dzia z ta -
kim ka len da rzem to moż li wość au -
to ma ty za cji spo tkań, czy li oszczęd -
ność cza su.

A czy in te re su ją Was więk sze
mul tia gen cje?

– Jak naj bar dziej! W więk szej
ska li war tość do da na na sze go 
roz wią za nia jest na praw dę wi -
docz na i re al nie trans for mu je biz -
ne sy ubez pie cze nio we. In dy wi du -
al ni agen ci przede wszyst kim mu -
szą dzia łać szyb ko, w ich pra cy bar -
dzo li czy się wy daj ność. Dla te go
szu ka ją na rzę dzi, któ re po zwo lą 
im ła twiej po łą czyć się z klien tem
on li ne. Waż ne jest też dla nich 
za rzą dza nie ka len da rzem swo im
i współ pra cow ni ków. Nie trze ba
py tać pię ciu osób, kie dy mo gą się
spo tkać, bo sys tem ro bi to za nas
au to ma tycz nie. 

Na to miast je śli ma my do czy -
nie nia z więk szą agen cją, to tam
już jest ca ły ze spół i te wy zwa nia są
zu peł nie in ne. Do cho dzą kwe stie
zwią za ne z re gu la cja mi – m.in kon -
tro la ja ko ści roz mów agen tów
z klien ta mi, któ re w związ ku z tym
na le ży na gry wać. Agen cje ma ją też

swo je sys te my do za rzą dza nia biz -
ne sem i po trzeb na jest im spraw na
in te gra cja z na szym na rzę dziem. 

Cze go bran ża ubez pie cze nio wa
mo że się na uczyć od in nych branż?
Jak to wy glą da na pod sta wie do -
świad czeń Eye One?

– Wy wo dzi my się z bran ży in -
we sty cyj nej i fi nan so wej. Na to -
miast sam pro dukt Eye One jest
też uży wa ny przez fir my tech no -
lo gicz ne, któ re ro bią de mo swo -
ich pro duk tów i po ka zu ją klien to -
wi, jak coś bę dzie u nie go funk -
cjo no wa ło. 

Bran ża ubez pie cze nio wa mo że
się na uczyć, jak na przy kład ro bić
krót sze spo tka nia. Z na sze go do -
świad cze nia wy ni ka, że le piej skoń -
czyć spo tka nie i zo sta wić nie do syt,
niż prze sie dzieć dwie go dzi ny, bo
tak się umó wi li śmy. W spo tka nia
na ży wo in we stu je my znacz nie
wię cej cza su niż ten prze zna czo ny
na sa mą roz mo wę, bo mu si my
jesz cze do je chać, więc na wet gdy
to spo tka nie do ni cze go nie pro wa -
dzi, czu je my, że mu si my od być je
co do usta lo nej mi nu ty. Roz mo wę
on li ne ła twiej jest za koń czyć
przed cza sem. 

Re ko men du ję każ de mu spo -
tka nia 20-mi nu to we al bo na -
wet 10-mi nu to we. Pa ra dok sal nie
one są naj lep sze, bo je że li masz
ogra ni czo ny czas, to wiesz, że mu -
sisz się sku pić. Nie roz ma wiasz
o po go dzie czy o tym, kto czym

przy je chał. Ta kie po dej ście bar -
dzo uspraw nia pra cę.

Ale wie lu agen tów mó wi, że
wszy scy wo lą spo ty kać się na ży wo.
Oba wia ją się, że uma wia nie się
na Zoo mie nie jest do koń ca pro fe -
sjo nal ne.

– Za wsze py tam: gdy byś dzi siaj
two rzył swo ją fir mę, to ona by ła by
bar dziej on li ne’owa czy tra dy cyj -
na? I to są bar dzo in te re su ją ce dys -
ku sje. Wie lu klien tów mó wi, że wo -
la ło by pójść jesz cze krok da lej
i mieć wszyst ko on li ne. 

Ale też trze ba mieć świa do -
mość, że w ubez pie cze niach to się
nie za wsze spraw dzi. Z jed nej stro -
ny są pro ste pro duk ty, np. ubez pie -
cze nia tu ry stycz ne, któ re oso ba
za in te re so wa na mo że sa ma so bie
wy kli kać. Roz mo wy o in nych,
na przy kład ko mu ni ka cyj nych,
moż na po pro wa dzić on li ne.
A trud ny pro dukt, któ ry do ty czy
za bez pie cze nia ży cia, ro dzi ny,
zdro wia, po waż nych cho rób czy
fir my, wy ma ga już po waż niej szej

roz mo wy. Wte dy spo tka nie na ży -
wo jest nie unik nio ne, ale już rze -
czy tech nicz ne moż na omó wić
zdal nie, nie ma po trze by jeż dże nia
za każ dym ra zem do klien ta.

Co Eye One szy ku je w tym ro ku
dla bran ży ubez pie cze nio wej?

– Nie dłu go wpro wa dzi my od -
świe żo ne pro po zy cje dla agen tów
in dy wi du al nych, któ re bę dą bar -
dziej do sto so wa ne do ich moż li wo -
ści i po trzeb. Je śli cho dzi o więk sze
fir my, to szy ku je my no we me to dy
in te gra cji oraz wid ge ty na stro nę,
któ re spo wo du ją, że bę dzie moż na
co raz bar dziej oto czyć klien ta swo -
imi usłu ga mi z jed ne go miej sca.

Chce my, że by na sza mar ka by -
ła pierw szą, któ ra przy cho dzi
do gło wy oso bom od po wie dzial -
nym za roz wój i in no wa cje, kie dy
my ślą o zbu do wa niu w świe cie
wir tu al nym obec no ści swo jej fi -
zycz nej fir my. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
Alek san dra E. Wy soc ka

Wirtualne oddziały radykalnie
poprawiają efektywność agencji
Rozmowa z Maciejem Kujawą z Eye One



W
y ni ki an kie ty Ko mi sja
Nad zo ru Fi nan so we go
opu bli ko wa ła w swo im

do rocz nym „Ra por cie o sta nie
ryn ku bro ker skie go”. 

– TUW Pol ski Za kład Ubez -
pie czeń Wza jem nych sta wia

na part ner ską i dłu go let nią
współ pra cę z bro ke ra mi. Współ -
pra ca z ni mi to współ pra ca z fa -
chow ca mi. Je śli i oni do ce nia ją
na szą fa cho wość i ja kość ob słu gi,
to dla nas ol brzy mie wy róż nie nie
– de kla ru je Ra fał Ki liń ski, pre -
zes TUW PZUW.

Jak pod kre śla, bro ke rzy ja ko
pro fe sjo nal ni do rad cy klien ta są
dla TUW PZUW du żym wspar -
ciem. – Po ma ga ją klien to wi po ru -
szać się po skom pli ko wa nym ryn -
ku ubez pie cze nio wym. Uła twia ją
mu za da nie przy wy bo rze i uzgad -
nia niu wa run ków ubez pie cze nia.

Bio rą na sie bie cię żar tłu ma cze nia
klien to wi po szcze gól nych za pi sów
czy klau zul. To nie oce nio na 
po moc tak że z na sze go punk tu 
wi dze nia – tłu ma czy.

We dług nie go spo dzie wa ne
w tym ro ku re kor do we wy ni ki

TUW PZUW to tak że efekt 
do brej współ pra cy z bro ke ra mi. 

– Dzię ku ję za nią i li czę na wię -
cej. Ży czę nam wszyst kim jesz cze
wię cej wspól nych suk ce sów, któ re
bę dą owo co wać sa tys fak cją klien -
tów. Z my ślą o nich roz sze rza my
swo ją ofer tę i wpro wa dza my no we
pro duk ty, któ re od po wia da ją
na ryn ko we po trze by. Dzię ku ję
swo im współ pra cow ni kom, któ rych
za słu gą jest wy so ka oce na przy -
zna na nam przez bro ke rów i spek -
ta ku lar ne biz ne so we osią gnię cia
– do da je Ra fał Ki liń ski. ■

Co po pra wić, aby za chę cić
do oszczę dza nia w PPK?

O
bec ny ni ski po ziom par ty cy pa cji w pra cow ni czych pla nach ka pi ta ło wych (30,8%) 
jest m.in. efek tem za wi ro wań zwią za nych ze zmia na mi w OFE sprzed kil ku lat – uwa ża 
Ro bert Za po tocz ny, pre zes PFR Por tal PPK. Wie rzy on jed nak, że już wkrót ce uczest ni ków

w sys te mie za cznie przy by wać, dzię ki pla no wa nym w nim zmia nom – in for mu je „Puls Biz ne su”.
We dług Ro ber ta Za po tocz ne go spo re zna cze nie dla po zio mu par ty cy pa cji mia ła też po sta wa

pra co daw ców. Pre zes po dzie lił ich na trzy gru py: za chę ca ją cych do PPK, po zwa la ją cych oszczę -
dzać w sys te mie, ale nie wspie ra ją cych je go uczest ni ków oraz unie moż li wia ją cych przy stą pie nie
do pla nów. Łu kasz Wit kow ski, se nior as so cia te Mer cer Marsh Be ne fit, do da je do te go ni ski po ziom
za ufa nia spo łe czeń stwa do pań stwa i ne go wa nie wszyst kie go, co jest przez nie wpro wa dza ne.

„PB” wska zu je, że obec nie naj wyż sza par ty cy pa cja jest od no to wy wa na w przed się bior stwach
za trud nia ją cych po wy żej 250 pra cow ni ków – wy no si bli sko 45%. W po zo sta łych fir mach oraz in -
sty tu cjach ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej z tru dem prze kra cza ona po ziom 22%.
W tych ostat nich czę sto jest to kon se kwen cja po la ry za cji po li tycz nej. Pre zes PFR Por tal PPK za -
po wia da, że pod czas te go rocz ne go prze glą du prze pi sów do ty czą cych sys te mu bę dzie sta rał się
do pro wa dzić do zmia ny prze pi su, zgod nie z któ rym pra cow ni ka moż na zgło sić do pro gra mu do -
pie ro po 90 dniach za trud nie nia. Ro bert Za po tocz ny chciał by skró ce nia te go okre su do dwóch
ty go dni, po zo sta wia jąc moż li wość przy stą pie nia po upły wie trzech mie się cy. Był by też za wpro -
wa dze niem sank cji dla firm, któ re utrud nia ją pra cow ni kom uczest nic two w pro gra mie, ale ma
świa do mość trud no ści z wpro wa dze niem i eg ze kwo wa niem ta kie go prze pi su.

Z ko lei Mar cin Żół tek, wi ce pre zes TFI PZU, jest zda nia, że nie zbęd ne jest uprosz cze nie ko -
mu ni ka cji in sty tu cji za rzą dza ją cych ak ty wa mi z uczest ni ka mi, któ ra jest trud na ze wzglę du
na ogra ni cze nia RODO. Zda niem eks per ta war to rów nież roz wa żyć wpro wa dze nie za chęt
do oszczę dza nia, np. ulg po dat ko wych, oraz do pre cy zo wać kwe stie zwią za ne z two rze niem PPK
przez jed nost ki sek to ra fi nan sów pu blicz nych.

Pre zes PFR Por tal PPK ocze ku je, że na prze ło mie I i II kw. 2023 r., czy li po po now nym ob li -
ga to ryj nym za pi sie pra cow ni ków do PPK, licz ba uczest ni ków sys te mu wzro śnie o mi lion osób.
Ro bert Za po tocz ny uwa ża, że czas dzia ła na ko rzyść PPK, po dob nie jak rze tel na ko mu ni ka cja. 

(„Puls Biz ne su” z 25 stycz nia 2022 r.)

Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW

K
on gres or ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie Pol -
skich Bro ke rów Ubez pie cze nio wych i Re ase ku -
ra cyj nych od bę dzie się w dniach 25–27 ma -

ja 2022 r. Uczest ni ków spo tka nia bę dzie go ścić Ho tel
Go łę biew ski w Mi ko łaj kach. Re je stra cja na Kon gres
Bro ke rów ru sza 1 lu te go o go dzi nie 10.00. Bę dzie
moż na jej do ko nać za po śred nic twem stro ny in ter ne -
to wej kon gres bro ke row.pl, na któ rej znaj dą się wszel -
kie in for ma cje na te mat zbli ża ją ce go się wy da rze nia.

SPBU iR pod kre śla, że pro ce du ra re je stra cji jest
iden tycz na jak w przy pad ku po przed nich kon gre -

sów. Ko niecz ne bę dzie po da nie da nych fir my i oso by
kon tak to wej oraz za de kla ro wa nie po trzeb nej licz by
po koi ho te lo wych.

Po za koń cze niu re je stra cji ko niecz ne bę dzie wy -
dru ko wa nie for mu la rza, je go pod pi sa nie i prze sła nie
dro gą e -ma ilo wą na ad res SPBU iR.

W po przed niej, XXIII edy cji Kon gre su Bro ke -
rów, któ ra od by ła się w dniach 15–17 wrze śnia
2021 r., wzię ło udział bli sko 1000 uczest ni ków,
w tym 500 bro ke rów. ■

Z początkiem lutego startuje rejestracja na XXIV edycję Kongresu Brokerów.
Tegoroczne spotkanie branży brokerskiej odbywać się będzie pod hasłem
„Nowa rzeczywistość, nowe możliwości”.

SPBUIR

Ruszają zapisy na Kongres Brokerów

Towarzystwo znalazło się w ścisłej czołówce najlepiej ocenianych przez brokerów towarzystw
ubezpieczeniowych. W ankiecie przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego zdobyło 
ponad 4 punkty w pięciopunktowej skali.

TUW PZUW 

Brokerzy chwalą i są chwaleni

Z
a gad nie nie praw ne roz pa try wa ne przez Sąd Naj wyż szy zo sta -
ło skie ro wa ne do nie go przez Sąd Okrę go wy w Opo lu. Tra fi -
ła do nie go ape la cja TU iR War ta od wy ro ku Są du Re jo no -

we go, przy zna ją ce go fir mie uprzą ta ją cej dro gi kil ka ty się cy zło -
tych od szko do wa nia od to wa rzy stwa. Roz pa tru jąc ją, SO po wziął
wąt pli wo ści, czy kosz ty te ma po no sić ubez pie czy ciel, czy za rząd -
ca dro gi. 28 lu te go 2020 r. zwró cił się do SN z py ta niem, czy
spraw ca wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go i je go ubez pie czy ciel w za kre -
sie OC ppm od po wia da ją za szko dę wy rzą dzo ną za rząd cy dro gi,
po le ga ją cą na za nie czysz cze niu jej po wy pad ku. 

„Przed sta wio ne za gad nie nie praw ne ma du że zna cze nie dla
prak ty ki są do wej, a je go roz strzy gnię cie mo że wpły nąć na licz bę
spraw kie ro wa nych do są dów” – wska zy wał w py ta niu sąd. W od -
po wie dzi Sąd Naj wyż szy w Izbie Cy wil nej na po sie dze niu nie jaw -
nym w 20 stycz nia 2022 r. pod jął uchwa łę o na stę pu ją cej tre ści:

„Spraw ca wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go i za kład ubez pie czeń,
z któ rym spraw ca wy pad ku jest zwią za ny umo wą ubez pie cze nia
od po wie dzial no ści cy wil nej po sia da czy po jaz dów me cha nicz -
nych za szko dy zwią za ne z ru chem tych po jaz dów, od po wia da -
ją wo bec za rząd cy dro gi za szko dę spo wo do wa ną za nie czysz -
cze nia mi dro gi pły na mi sil ni ko wy mi” (sygn. akt III CZP 9/22,
wcze śniej III CZP 93/20).                                              ■

20 stycz nia Sąd Naj wyż szy w Izbie Cy wil nej pod -
jął uchwa łę, w któ rej od po wie dział na py ta nie
praw ne za da ne przez sąd po wszech ny do ty czą -
ce od po wie dzial no ści za za nie czysz cze nie dro gi
po wy pad ku. SN w trzy oso bo wym skła dzie uznał,
że za te go ty pu szko dy od po wia da ją spraw ca
zda rze nia oraz je go ubez pie czy ciel. 

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Miałeś wypadek? 
– posprzątaj po sobie
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Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę

Jerzego Visana
Wspaniały Człowieku, dobry Kolego, żegnamy Cię. 

Pozostaniesz w naszej pamięci i sercach!

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Żonie, 
Córkom, Rodzinie i Bliskim.

Zarząd i pracownicy UNIQA

Pomagają klientowi poruszać się
po skomplikowanym 
rynku ubezpieczeniowym. 
Ułatwiają mu zadanie przy wyborze 
i uzgadnianiu warunków ubezpieczenia. 

Ra fał Ki liń ski



R
e dak cja „Ga ze ty Ubez pie -
cze nio wej”: – Wpro wa dzi -
li ście do ofer ty ko mu ni ka -

cyj nej ochro nę zniż ki. Jak do -
kład nie to dzia ła?

Hu bert Ko con: – Wy ku pu jąc
„Ochro nę zniż ki z gwa ran cją ce -
ny po jed nej szko dzie OC”,

klient ma pew ność, że w ra zie
spo wo do wa nia jed nej szko dy
OC ubez pie czo nym po jaz dem
wy so kość zniż ki, a przede
wszyst kim wy so kość skład ki OC
w ko lej nym ro ku zo sta nie nie -
zmie nio na, je że li oczy wi ście
klient po sta no wi od no wić tę po -
li sę w Ge ne ra li. 

Pro dukt prze zna czo ny jest
dla klien tów, któ rzy la ta mi
bez piecz nej i uważ nej jaz dy
bu du ją swo je mak sy mal ne
zniż ki i pra wo do jak naj niż -
szej skład ki OC. Wie my, że
każ de mu mo że zda rzyć się
chwi la nie uwa gi, więc ta kim
do brym, bez piecz nym kie -
row com da je my moż li wość
za bez pie cze nia się przed fi -
nan so wy mi skut ka mi ta kiej
sy tu acji. Dzię ki te mu roz wią -
za niu pro mu je my i ota cza my
do dat ko wą ochro ną naj lep -
szych i naj bez piecz niej szych
kie row ców.

Czym roz wią za nie Ge ne ra -
li wy róż nia się na tle kon ku -
ren cji? 

– Naj waż niej szym wy róż ni -
kiem jest utrzy ma nie tej sa mej
wy so ko ści skład ki OC przy kon -
ty nu acji po li sy, gdy klient spo wo -
du je jed ną szko dę OC. Sa ma
ochro na zniż ki nie da je ta kiej
gwa ran cji; da je za kła dom ubez -
pie czeń moż li wość ko ry go wa nia
skład ki OC, mi mo za cho wa nia
nie zmien nej zniż ki. 

Kie row ca, ku pu jąc ochro nę
zniż ki, mo że być prze ko na ny, że
za rok za pła ci ty le sa mo. Tak nie
mu si być, co dla wie lu klien tów
jest za ska ku ją ce w mo men cie
od no wie nia po li sy po szko dzie.

Za le ża ło nam na tym, aby
nasz pro dukt był zro zu mia ły dla
klien tów, aby kie row ca, któ ry go

ku pu je, otrzy mał to, cze go się
spo dzie wa – ta sa ma ce na po jed -
nej szko dzie z OC.

Ja ki jest od zew sie ci sprze da ży
na ten pro dukt?

– Na si agen ci przy ję li ten pro -
dukt bar dzo cie pło i po zy tyw nie.
Szcze gól nie że był on wdro żo ny
tak że na ich wnio sek. W 2016 r.
wy co fa li śmy stan dar do wą ochro -
nę zniż ki i przez te kil ka lat sieć
sprze da ży zdą ży ła się stę sk nić
za tą opcją. 

Wró ci li śmy w no wym wy da -
niu, któ re speł nia ocze ki wa nia
i wy obra że nia klien ta co
do funk cji, ja ką peł ni ochro na
zniż ki z gwa ran cją ce ny po jed -
nej szko dzie OC. Przez ta kie
pro duk ty chce my wspie rać wia -
ry god ność za rów no na szą ja ko
za kła du ubez pie czeń, na sze go
part ne ra, ja kim jest agent, któ -
ry jest naj bar dziej na ra żo ny
na ewen tu al ne nie za do wo le nie
klien ta z otrzy ma ne go rok
wcze śniej pro duk tu, a tak że
ubez pie czeń.

■
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PZU Zdrowie reprezentują, od lewej: Aneta Sobczyńska, dyrektor Biura Usług Cyfrowych; 
Katarzyna Czupa, menedżer produktu; Dominik Witek, członek zarządu; Maciej Dobrzyński, dyrektor Obszaru Operacji.
Dyplom wręcza Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna „Gazety Ubezpieczeniowej” (pośrodku).

PRODUKT MIESIĄCA XII 2021 R. – PAKIETY MEDYCZNE 
I PROFILAKTYCZNE PZU ZDROWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Po go da dla po lis 
kar no -skar bo wych

O
bo wią zu ją ce od te go ro ku no we prze pi sy po dat ko we
skła nia ją przed się bior ców do po szu ki wa nia roz wią zań
za bez pie cza ją cych przed błę da mi w roz li cze niach z fi -

sku sem. W efek cie ro śnie po pu lar ność ubez pie czeń kar no -
-skar bo wych – in for mu je „Puls Biz ne su”.

Au re lia Szy mań ska, eks pert ka fir my CUK Ubez pie cze nia,
przy zna je, że mul tia gen cja otrzy mu je sy gna ły od swo ich do -
rad ców klien ta z ca łe go kra ju, że w ostat nich kil ku na stu
dniach znacz nie wzro sło za in te re so wa nie po li sa mi dla księ -
go wych i przed się bior ców. Nie pew ność co do in ter pre ta cji
prze pi sów spra wia, że wie le firm oba wia się po peł nie nia błę -
du, za któ ry mo gą im gro zić sank cje kar no -skar bo we. Sza cu -
je, że licz ba za py tań o te go ty pu ubez pie cze nia wzro sła
o 60% wo bec II kw. ubie głe go ro ku. 

Wzrost za in te re so wa nia ta ką ochro ną za uwa ża rów nież
Mo ni ka Ko sman, dy rek tor dzia łu ubez pie czeń ma jąt ko wych
In ter na tio nal Risk & Cor po ra te Ad vi so ry (IRCA). Jej zda -
niem przy czy ną te go zja wi ska są zmia ny po dat ko we wpro wa -
dzo ne przez Pol ski Ład i brak in ter pre ta cji no wych prze pi -
sów pra wa. Po wo łu jąc się na do świad cze nia jej fir my, eks -
pert ka wska zu je, że ubez pie czy cie le wciąż są na eta pie bu do -
wa nia port fe la klien tów. 

Ka ta rzy na Ry dlew ska, za stęp ca dy rek to ra biu ra pro jek tów
stra te gicz nych w de par ta men cie roz wo ju EIB, zwra ca uwa gę,
że mi mo wej ścia w ży cie Pol skie go Ła du i du żo więk sze go za -
in te re so wa nia ubez pie cze niem skar bo wym nie wi dać wzro -
stu skła dek za pro po no wa ne ubez pie cze nia. Eks pert ka nie
prze wi du je zmian w obec nym ro ku, choć nie któ rzy klien ci
mu szą się li czyć z wyż szy mi skład ka mi, ale bę dzie to spo wo -
do wa ne ra czej prze bie giem szko do wym ubez pie czo ne go,
a nie ten den cją ryn ko wą.

Au re lia Szy mań ska do da je, że z ob ser wa cji CUK Ubez pie -
cze nia wy ni ka, że wzrost ry zy ka zwią za ne go z od po wie dzial -
no ścią po dat ko wą nie spo wo do wał zna czą cych zmian skła -
dek ocze ki wa nych przez ubez pie czy cie li. Za strze ga jed no -
cze śnie, że nie moż na wy klu czyć, że wkrót ce to się zmie ni. 

„PB” przy po mi na, że obec nie na pol skim ryn ku po li sę
kar no -skar bo wą ofe ru ją UNIQA i Al lianz.

(„Puls Biz ne su” z 19 stycz nia 2022 r.)
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Na trzy pytania odpowiada 
Hubert Kocon, menedżer 
ds. rozwoju ubezpieczeń
komunikacyjnych w Generali Polska

Bezpiecznym 
kierowcom gwarantujemy 
tę samą wysokość składki
po jednej szkodzie 

Wyróżnikiem produktu 
jest utrzymanie tej samej

wysokości składki OC przy
kontynuacji polisy, gdy klient

spowoduje jedną szkodę OC. Sama
ochrona zniżki nie daje takiej gwarancji;

daje zakładom ubezpieczeń 
możliwość korygowania składki OC, 

mimo zachowania niezmiennej zniżki.
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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Jurka Visana
Wiele lat razem pracowaliśmy. 

Znaliśmy i pamiętamy Go jako niezwykłą osobowość, 
fantastycznego towarzysza w pracy i życiu pozazawodowym. 

Świat ubezpieczeń stracił jednego z twórców tego rynku. 

Składamy wyrazy współczucia 
i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim. 

Jurek na zawsze pozostanie 
w naszych sercach i umysłach. 

Koleżanki i koledzy, 
z którymi Jurek pracował w Allianz Polska

Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW

Fundusz Edukacji Finansowej nie działa,
choć jest finansowo przygotowany

W
praw dzie na kon cie Fun du szu Edu ka cji Fi nan so wej znaj du je się po nad 100 mln zł, ale
wciąż nie mo że on wy ko rzy stać po sia da nych środ ków na re ali za cję po sta wio nych
przed nim ce lów. Po wód? Wąt pli wo ści zwią za ne z prze pi sa mi do ty czą cy mi FEF – in for -

mu je „Dzien nik Ga ze ta Praw na”.
Ma riusz Pia secz ny z Biu ra Rzecz ni ka Fi nan so we go mó wi „DGP”, że Fun dusz ma zwią za ne

rę ce z uwa gi na wąt pli wo ści praw ne do ty czą ce do pusz czal no ści do ko ny wa nia wy dat ków z fun -
du szu na re ali za cję usta wo wych za dań z za kre su edu ka cji fi nan so wej. I to się nie zmie ni do mo -
men tu, w któ rym nie wej dzie w ży cie no we li za cja usta wy z 5 sierp nia 2015 r. o roz pa try wa niu
re kla ma cji przez pod mio ty ryn ku fi nan so we go i o Rzecz ni ku Fi nan so wym. 

Ga ze ta przy po mi na, że no we la na da ją ca FEF sta tus pań stwo we go fun du szu ce lo we go by ła
już go to wa, ale ze wzglę du na opór od stą pio no od jej pro ce do wa nia. I wciąż nie wia do mo, co
da lej, gdyż Mi ni ster stwo Fi nan sów nie od po wie dzia ło na py ta nie „DGP” o po trze bę zmian
w prze pi sach uwal nia ją cych fi nan so wa nie FEF oraz pla ny opra co wa nia in nej re gu la cji li kwi du -
ją cej wąt pli wo ści zwią za ne z Fun du szem. 

Obec nie na sta nie FEF znaj du je się po nad 100 mln zł z kar na ło żo nych przez Ko mi sję Nad -
zo ru Fi nan so we go, UOKiK oraz Kra jo wą Ra dę Bie głych Re wi den tów. Dys po no wać moż na je -
dy nie 2,5 mln zł, gdyż środ ki nie są do wy ko rzy sta nia, pó ki grzyw ny nie zo sta ną uisz czo ne lub
sank cje się nie upra wo moc nią. 71,5 mln zł to środ ki z kar na ło żo nych przez KNF, a po nad 28
mln zł – przez or gan an ty mo no po lo wy.

(„Dzien nik Ga ze ta Praw na” z 26 stycz nia 2022 r.)

S
i gnal Idu na za po wie dzia ła na swo im fa ce bo oko wym pro fi lu,
że już w przy szłym mie sią cu wy star tu je z no wym ka na łem
sprze da ży. Bę dzie to wła sna sieć sprze da ży. WSS bę dzie ze -

spo łem do rad ców, któ rzy za ofe ru ją klien tom wszyst kie pro duk ty
Si gnal Idu na – w szcze gól no ści ubez pie cze nia na ży cie oraz zdro -
wot ne. Sze fem ka na łu jest Sła wo mir Pa nek, dy rek tor ds. roz wo ju
sie ci wła snej ubez pie czy cie la, któ ry za si lił je go sze re gi w ubie -
głym ro ku, prze cho dząc z Ge ne ra li.

Si gnal Idu na za po wie dzia ła, że wkrót ce przed sta wi wię cej
szcze gó łów na te mat WSS.  ■

W
li ście pod pi sa nym przez Je rze go Ko niec kie go, pre ze sa
za rzą du głów ne go or ga ni za cji, wska za no, że po wo dem
wy stą pie nia jest to, że wła ści cie le biur nie są pew ni,

w ja kim na praw dę za kre sie chro ni ich OC pod sta wo we. „Nie za -
wie ra ono bo wiem wy li cza nia po dat ków ani pro wa dze nia ewi -
den cji po dat ko wych, wy li cza nia i skła da nia de kla ra cji, a je dy -
nie błę dy po wsta łe wy łącz nie na sku tek pro wa dze nia ksiąg ra -
chun ko wych” – czy ta my. Dla te go SKwP zwró ci ło się o przy to -
cze nie przy kła do we go ka ta lo gu, ja kie go ro dza ju błę dy są ob ję -
te OC obo wiąz ko wym. 

„W do bie re for my po dat ko wej wpro wa dzo nej tzw. Pol skim
Ła dem wła ści cie le biur ra chun ko wych nie ma ją pew no ści, czy
wszyst kie na ło żo ne na nich no we obo wiąz ki znaj du ją ochro nę
w klau zu lach do dat ko wych” – na pi sa no w li ście.

W swo im wy stą pie niu or ga ni za cja za ape lo wa ła o ofi cjal ną
od po wiedź na py ta nia m.in. o to, czy okre ślo ne klau zu le chro -
nią biu ro przed kon se kwen cja mi nie pra wi dło we go wy li cze nia
skład ki na ubez pie cze nie zdro wot ne wła ści cie la, a tak że wspól ni -
ka spół ki jaw nej, part ner skiej lub cy wil nej, je śli biu ro ma umo wę
ze spół ką, a nie z jej wspól ni kiem. 

SKwP za py ta ło też o to, czy PZU pla nu je wpro wa dze nie ja kich -
kol wiek no wych do dat ko wych klau zul do bro wol nych dla wła ści cie li
biur ra chun ko wych, któ re spro sta ły by obec nym re aliom. ■

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zwróciło
się listownie do prezes PZU SA o wydanie jasnej 
i wiążącej interpretacji dotyczącej poszczególnych
klauzul w polisach OC dla biur rachunkowych. 

POLSKI ŁAD

Księgowi pytają PZU 
o OC dla biur
rachunkowychD

o ob sza rów in we sto wa nia
za li cza ją się m.in. OZE
(in P ZU Ak cje Sek to ra

Zie lo nej Ener gii), zło to (in P ZU
Ak cje Ryn ku Zło ta) czy nie ru cho -
mo ści (in P ZU Ak cje Sek to ra
Nie ru cho mo ści).

– Two rząc no we fun du sze,
wzbo ga ci li śmy port fel in we sty cyj ny
plat for my in P ZU. Chcie li śmy wyjść
na prze ciw klien tom, któ rzy zgła -
sza li za in te re so wa nie roz sze rze -
niem ofer ty. Wie lu z nich na by wa
jed nost ki uczest nic twa w ra mach
zbie ra nia za so bów na in dy wi du al -
nych kon tach eme ry tal nych. No we
fun du sze da dzą im moż li wość in -
we sto wa nia w OZE, nie ru cho mo ści
czy spół ki po wią za ne z ryn kiem zło ta – mó wi 
Mar cin Żół tek, wi ce pre zes TFI PZU.

Wszyst kie no we fun du sze są fun du sza mi in dek -
so wy mi, za rzą dza ny mi pa syw nie, co ozna cza, że
za rzą dza ją cy ni mi eks per ci TFI PZU dą żą do od -
wzo ro wy wa nia od po wied nich in dek sów:

1. in P ZU Ak cje Eu ro pej skie dą ży do od wzo ro -
wa nia in dek su MSCI Eu ro pe Net To tal Re turn Lo -
cal In dex. Naj więk sze spół ki w port fe lu to m.in.
Ne stle, Ro che, Lo uis Vu it ton Moët Hen nes sy. Naj -
więk szy udział w in dek sie ma ją Wiel ka Bry ta nia,
Fran cja, Szwaj ca ria i Niem cy (łącz nie pra wie 80%
port fe la). Trzy do mi nu ją ce sek to ry: fi nan so wy,
prze my sło wy i ochro ny zdro wia obej mu ją po -
nad 45% port fe la.

2. in P ZU Ak cje Sek to ra Zie lo nej Ener gii dą ży
do od wzo ro wa nia in dek su MSCI Glo bal Al ter na -
ti ve Ener gy Net Re turn In dex. Do naj więk szych
spół ek in dek su za li cza ją się m.in. Ve stas Wind
Sys tems, En pha se Ener gy, Or sted czy So la red ge
Tech no lo gies. Naj więk szy udział w in dek sie ma ją
USA, Da nia i Chi ny. Łącz nie obej mu ją po -
nad 70% port fe la.

3. in P ZU Ak cje Ryn ku Zło ta dą ży do od wzo ro -
wa nia in dek su MSCI ACWI Se lect Gold Mi -
ners IMI Net To tal Re turn In dex. Spo śród 40 spół -
ek wcho dzą cych w skład in dek su do naj więk szych
mo że my za li czyć m.in. New mont Corp., Bar rick
Gold Corp., Whe aton Pre cio us Me tals czy 

Kir kland La ke Gold. Naj więk szy
udział w in dek sie ma ją Ka na da
i USA (łącz nie po nad 75%).

4. in P ZU Ak cje Sek to ra Nie ru -
cho mo ści dą ży do od wzo ro wa nia
in dek su MSCI World Re al Es ta te
Net To tal Re turn USD In dex.
Do naj więk szych spół ek wcho -
dzą cych w je go skład mo że my za -
li czyć m.in. Ame ri can To wer
Corp., Pro lo gis, Crown Ca stle
Intl. Corp. oraz Equ inix. Naj -
więk szy udział w in dek sie, po -
nad 69%, ma ją Sta ny Zjed no czo -
ne. Trzy do mi nu ją ce ty py nie ru -
cho mo ści: spe cja li stycz ne (np.
ki na, ka sy na, te re ny upraw ne),
miesz ka nio we i prze my sło we
(np. ma ga zy ny, cen tra dys try bu -

cyj ne) obej mu ją po nad 55% port fe la.
5. in P ZU Ak cje Sek to ra In for ma tycz ne go dą ży

do od wzo ro wa nia in dek su MSCI World In for ma -
tion Tech no lo gy Net To tal Re turn USD In dex.
Spo śród 188 spół ek wcho dzą cych w skład in dek su
do naj więk szych na le żą m.in. Ap ple, Mi cro soft,
NVIDIA, Vi sa czy Ado be. Naj więk szy udział w in -
dek sie, po nad 86%, ma ją Sta ny Zjed no czo ne. Do -
mi nu ją ce bran że in for ma tycz ne to: opro gra mo wa -
nie sys te mo we, sprzęt, pa mięć ma so wa i urzą dze -
nia pe ry fe ryj ne oraz pół prze wod ni ki – obej mu ją
w su mie po nad 55% port fe la.

6. in P ZU Ak cje Ryn ku Su row ców dą ży do od -
wzo ro wa nia in dek su MSCI World Com mo di ty
Pro du cers Net To tal Re turn USD In dex, w któ re go
skład wcho dzą spół ki zaj mu ją ce się przede wszyst -
kim wy twa rza niem su row ców w sek to rach ener gii,
me ta li oraz rol nic twa.

7. in P ZU Ob li ga cje In fla cyj ne dą ży do od wzo ro -
wa nia in dek su Blo om berg Barc lays World Govt In -
f la tion -Lin ked All Ma tu ri ties To tal Re turn.
W skład in dek su wcho dzi 148 ob li ga cji. Po nad 89%
z nich ma ra ting AAA lub AA. Naj więk szy udział
w in dek sie, po nad 75%, ma ją USA i Wiel ka Bry ta -
nia. W in dek sie do mi nu ją ob li ga cje z za pa dal no -
ścią po wy żej 15 lat (po nad 34%).

No we fun du sze do stęp ne są w in P ZU i Biu rze
Ma kler skim Ban ku Pe kao.  

■

PORTFEL INWESTYCYJNY

Nowe fundusze na platformie inPZU
Portfel pasywnego inwestowania dostępny dla użytkowników inPZU został
rozszerzony o siedem nowych funduszy: sześć funduszy akcji i jeden obligacji
inflacyjnych. Nowe propozycje to produkty tematyczne, alokujące zasoby 
w ściśle określone obszary.

KANAŁY SPRZEDAŻY

Signal Iduna uruchomi
własną sieć sprzedaży

Marcin Żółtek
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Z głębokim żalem żegnamy 

Jerzego Visana
- naszego wieloletniego Współpracownika i Kolegę.

To bardzo smutny moment.

Rodzinie i Bliskim przekazujemy najszczersze 

wyrazy współczucia.

Zarząd i pracownicy Allianz w Polsce

Oferta komunikacyjna PKO BP 
w systemie nieoprocentowanych rat

W
ra mach naj now szej pro mo cji PKO BP za pro po no wał klien tom roz ło że nie płat no ści
za skład kę w ubez pie cze niu ko mu ni ka cyj nym na nie opro cen to wa ne ra ty – in for mu je 
ca sh less.pl. Z no wej pro mo cji mo gą sko rzy stać ci klien ci ban ku, któ rzy na bę dą za je go

po śred nic twem OC, AC lub ubez pie cze nie pa kie to we. Skład ka w tych po li sach mo że zo stać roz -
ło żo na na czte ry ra ty bez do dat ko wych kosz tów. Ser wis przy po mi na, że jest to jed na z nie wie lu
ofert obec nych na pol skim ryn ku, któ ra po zwa la na sfi nan so wa nie kosz tów skład ki w sys te mie
nie opro cen to wa nych rat. In ne fir my też ofe ru ją płat no ści ra tal ne, ale koszt ubez pie cze nia jest
wyż szy niż w przy pad ku płat no ści jed no ra zo wej. Po dob nie jest w przy pad ku po lis z ze wnętrz -
nym fi nan so wa niem, np. Bac ca czy hi PRO. Wcze śniej nie opro cen to wa ne ra ty wpro wa dzi ły 
Ran ko mat oraz PZU w ra mach płat no ści abo na men to wych.      (ca sh less.pl z 24 stycz nia 2022 r.)

Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW

N
o we pro duk ty są ko lej nym pro eko lo gicz nym
przed się wzię ciem TUW PZUW po ubez pie -
cze niach pa ne li fo to wol ta icz nych dla in dy wi -

du al nych klien tów w ra mach pro gra mu af fi ni ty.

– Kon se kwent nie re ali zu je my ce le za ło żo ne w na -
szej stra te gii na la ta 2021–2023 „Wię cej wspól nych
ko rzy ści”. Jed nym z nich jest wła śnie pro mo wa nie od -
na wial nych źró deł ener gii. Sys te ma tycz nie po więk -
sza my swo ją ofer tę pod tym wzglę dem i roz wi ja my
pro duk ty zwią za ne z no wym ryn kiem ener gii – mó wi
pre zes Ra fał Ki liń ski, TUW PZUW.

Si ła Wia tru i Moc Słoń ca to kom plek so we ubez -
pie cze nie ma jąt ko we od wszyst kich ry zyk, w tym
od uszko dzeń i utra ty zy sku, a tak że od po wie dzial -
no ści cy wil nej z ty tu łu eks plo ata cji ge ne ra to rów
wia tro wych i pa ne li fo to wol ta icz nych.

Wpro wa dze nie po lis TUW PZUW to ko lej ny
krok w roz wi ja niu zie lo nej ofer ty ubez pie cze nio wej
Gru py PZU, któ ra chce wspie rać swo ich klien tów
i part ne rów biz ne so wych w osią gnię ciu neu tral no ści
kli ma tycz nej.

Je sie nią 2021 r. za kład udo stęp nił klien tom in -
dy wi du al nym PZU Eko Ener gię – pro dukt chro nią -
cy urzą dze nia wy twa rza ją ce ener gię z od na wial -
nych źró deł, a tak że za bez pie cza ją cy wła ści cie li in -
sta la cji fo to wol ta icz nych przed ry zy kiem przerw
lub ob ni żo nej efek tyw no ści w pro duk cji prą du. 

Swo ją ofer tę PZU skie ro wał tak że do klien tów
kor po ra cyj nych, wpro wa dza jąc na ry nek ubez pie -
cze nia PZU Ener gia Wia tru i PZU Ener gia Słoń ca,
któ re chro nią elek trow nie wia tro we i in sta la cje 
fo to wol ta icz ne na wy pa dek awa rii, uszko dzeń 
czy znisz czeń. ■

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych poszerzył swoją ofertę 
o ubezpieczenia elektrowni wiatrowych Siła Wiatru oraz ubezpieczenia
instalacji fotowoltaicznych Moc Słońca. Oferta jest skierowana do klientów
korporacyjnych.

UBEZPIECZENIA OZE W TUW PZUW

Siła wiatru i moc słońca 
dla klientów korporacyjnych

W
ubie głym ro ku War ta prze bu do wa ła ubez -
pie cze nia tech nicz ne i ma jąt ko we,
D&O oraz do ko na ła istot nych zmian

w gwa ran cjach ubez pie cze nio wych. Część zmian
we szła w ży cie jesz cze w 2021 r., a część z po cząt -
kiem te go ro ku.

We wrze śniu u.br. za kład wpro wa dził no we wa -
run ki ubez pie czeń tech nicz nych: ma szyn i urzą -
dzeń bu dow la nych, ma szyn i urzą dzeń oraz sprzę -
tu elek tro nicz ne go. Z ko lei z po cząt kiem te go ro -
ku War ta wdro ży ła no we ubez pie cze nia mie nia
i utra ty zy sku brut to oraz od po wie dzial no ści
człon ków władz. 

Do dat ko wo za kład zwięk szył mak sy mal ne kwo -
ty li mi tów i pod li mi tów w gwa ran cjach ubez pie cze -
nio wych:

● dla li mi tu z 5 mln zł do 10 mln zł,

● dla po je dyn czej gwa ran cji 
z 1 mln zł do 3 mln zł.

W 2022 r. War ta pla nu je kon ty nu ować roz wój
ofer ty pro duk to wej. Ubez pie czy ciel bę dzie kon cen -
tro wać się na: mo dy fi ka cji ofer ty w ubez pie cze -
niach trans por to wych (OC prze wo źni ka dro go we -
go i spe dy to ra, OC za wo do we prze wo źni ka oraz
ubez pie cze nie ła dun ków w trans por cie) oraz po -
sze rze niu port fe la o no we pro duk ty (ubez pie cze nie
od ry zyk cy ber ne tycz nych oraz ubez pie cze nie od -
na wial nych źró deł ener gii).

Pra ce nad nie któ ry mi z tych pro duk tów są już
bar dzo za awan so wa ne. War ta za kła da, że pierw sze
z nich bę dzie mo gła przed sta wić jesz cze w obec -
nym kwar ta le.

czy taj też na str. 13

W swoim podsumowaniu 2021 r. w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych
Warta wskazała, że został on zdominowany przez prace nad przebudową
oferty produktowej. Ich efektem było wprowadzenie wielu zmian w segmencie
korporacyjnym. W 2022 r. ubezpieczyciel zamierza kontynuować ten trend 
i planuje kolejne wdrożenia. 

WARTA 

Oferta korporacyjna 
coraz pełniejsza

P
od sta wą Ge ne ra li, z My ślą o Ca łym Two im Ży ciu jest bez ter mi -
no we ubez pie cze nie na ży cie. Ubez pie cza ją cy pła ci skład ki
do 85. ro ku ży cia, a na stęp nie jest ono bez skład ko we. 

Klient mo że roz sze rzyć umo wę o opcje do dat ko we, któ re za bez -
pie cza ją na wy pa dek tych ry zyk, któ re są naj istot niej sze w da nym
mo men cie dla po sia da cza po li sy. 

Klient mo że za wrzeć do sześ ciu ter mi no wych ubez pie czeń
na ży cie, a każ de z nich mo że za bez pie czać in ną wska za ną przez
nie go oso bę upo sa żo ną lub wy bra ny cel: np. za bez pie cze nie spła ty
kre dy tu. Umo wy mo gą być za wie ra ne na róż ne su my ubez pie cze -
nia i trwać od 10 do 40 lat, przy czym skład ka za ca ły ten okres bę -
dzie sta ła przy nie zmie nio nej su mie ubez pie cze nia.

Umo wy do dat ko we 

W ra mach pro duk tu do stęp nych jest rów nież wie le umów do dat -
ko wych. Mo gą za pew nić one wspar cie w przy pad ku nie szczę śli we -
go wy pad ku. Świad cze nie wy pła ca ne jest już za 1% trwa łe go
uszczerb ku na zdro wiu (mak sy mal nie 2 tys. zł), a po moc w szyb -
szym po wro cie do spraw no ści za pew nia as si stan ce. Ist nie je też
moż li wość za bez pie cze nia na wy pa dek po waż nych za cho ro wań, jak
np. za wał, udar mó zgu, no wo twór zło śli wy, a świad cze nie mo że wy -
nieść do 1 mln zł. Do dat ko wo w za kre sie ochro ny jest 539 ope ra cji
oraz 50 za bie gów spe cja li stycz nych.

Ochro na tak że na wy pa dek no wo two ru 

No wo ścią w ofer cie Ge ne ra li jest moż li wość za war cia umo wy
na wy pa dek wy stą pie nia no wo two ru u ubez pie czo ne go lub je go dzie ci
do 18. ro ku ży cia.

– W przy pad ku za cho ro wa nia chro ni my klien ta i wszyst kie je go
dzie ci, a wy so kość świad cze nia dla każ de go z nich wy no si do 1 mln zł.
Oprócz wspar cia fi nan so we go w umo wie jest as si stan ce no wo two ro wy,
w ra mach któ re go znaj du je się m.in. dru ga opi nia me dycz na – kra jo -
wa i za gra nicz na, opie ka me ne dże ra, któ ry mo że prze pro wa dzić klien -
ta przez ca ły pro ces dia gno sty ki i le cze nia, oraz moż li wość wy ko na nia
ba dań ge ne tycz nych u dzie ci i po moc on kop sy cho lo ga – mówi
Agniesz ka Cal len, dy rek tor De par ta men tu Ubez pie czeń na Ży cie
i Oso bo wych Ge ne ra li Pol ska.

Oprócz opie ki nad klien tem w trud nych sy tu acjach ży cio wych Ge -
ne ra li da je rów nież moż li wość za dba nia o re ali za cję przy szłych pla -
nów. Ubez pie cze nie po sia da kon to in we sty cyj ne, na któ rym klient mo -
że gro ma dzić środ ki na do wol ny cel: po dróż ży cia, sa mo chód, edu ka -
cję dzie ci czy eme ry tu rę. Do stęp ne są rów nież kon ta IKE i IKZE.

Po li sa nie ma wy łą czeń za zda rze nia spo wo do wa ne epi de mią,
w tym wy wo ła ne przez wi rus SARS-CoV -2. 

Pro dukt jest obec nie do stęp ny u agen tów wy łącz nych Ge ne ra li
Pol ska. Za po śred nic twem agen ta po li sę moż na za wrzeć tak że
zdal nie. Po uzgod nie niu od po wied nie go za kre su do pa so wa ne go
do po trzeb klient otrzy mu je link na ad res e -ma il. Skład kę mo że
opła cić, ko rzy sta jąc z PayU lub z Bli ka. ■

Generali, z Myślą o Całym Twoim Życiu – taką nazwę
nosi nowy produkt w ofercie Generali. Jest to
ubezpieczenie na życie, które jak zapewnia zakład,
dostosowuje się do klientów w zależności od ich
zmieniających się potrzeb w różnych etapach.

GENERALI

Polisa 
na różne 
etapy życia
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F
ir ma po zo sta nie rów nież part ne rem stra te -
gicz nym Na gro dy im. Wi sła wy Szym bor -
skiej. – Z wiel ką sa tys fak cją prze dłu ży li śmy

współ pra cę z jed ną z naj bar dziej roz po zna wal nych
i li czą cych się or ga ni za cji kul tu ral nych w Pol sce, 
ja ką jest Fun da cja Wi sła wy Szym bor skiej. Ra zem
bę dzie my nie tyl ko skła niać do re flek sji nad roz wo -
jem li te ra tu ry w Pol sce i za chę cać do dys ku sji
na ten te mat, ale też wspie rać uta len to wa nych au to -
rów – ko men tu je Mar cin Że brow ski, rzecz nik 
pra so wy ERGO He stii. 

– War to pod kre ślić, że ERGO He stia jest jed ną
z nie licz nych in sty tu cji fi nan so wych w Pol sce, 
któ ra od po nad 20 lat spra wu je me ce nat ar ty stycz ny
– do da je.

– Cie szy my się, że pro jek ty re ali zo wa ne z ERGO
He stią bę dą kon ty nu owa ne w ko lej nych la tach.
Po ro ku wspól nych dzia łań je ste śmy pew ni, że mo że -
my li czyć na part ner ską współ pra cę ze stro ny ERGO
He stii. To in sty tu cja, któ ra od wie lu lat an ga żu je się
w przed się wzię cia ar ty stycz ne. Je ste śmy wdzięcz ni, że
włą czy ła się ona w pro mo wa nie po ezji – czy li w to,
na czym naj bar dziej za le ży Fun da cji Wi sła wy Szym -
bor skiej – po wie dzia ła Jo an na Bo ciąg, se kre tarz za -
rzą du Fun da cji Wi sła wy Szym bor skiej.              ■

ERGO Hestia przedłuża współpracę 
z Fundacją Wisławy Szymborskiej 
na kolejne trzy lata. W ramach
mecenatu ubezpieczyciel będzie
wspierał realizację takich projektów,
jak Program Rezydencji Literackich
Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz
Konkurs Literacka Podróż Hestii. 

ERGO HESTIA  ● FUNDACJA 
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

Mecenat 
nad poezją

Top Em ploy er

– Jed ną z naj waż niej szych war -
to ści, ja ką pro mu je i wspie ra na -
sza kul tu ra or ga ni za cyj na, jest an -
ga żo wa nie pra cow ni ków. Chce my,
aby mie li oni re al ny wpływ na to,
co dzie je się w fir mie i ja kie de cy -
zje są po dej mo wa ne. Dla te go re gu -
lar nie kon sul tu je my i ba da my ich
opi nie, dba jąc o ich jak naj lep sze
do świad cze nia – mó wi Li wia
Kwie cień, czło nek za rzą du ds.
HR Na tio na le -Ne der lan den. 

– Dziś znaj du je my się w pro ce -
sie zmia ny, a na szym ce lem jest
trans for ma cja w kie run ku zwin nej
i in no wa cyj nej or ga ni za cji. Dzię -
ku ję ca łe mu ze spo ło wi za otwar -
tość i za an ga żo wa nie w tym za kre -
sie. Dzię ki te mu je ste śmy w sta nie
wspól nie two rzyć śro do wi sko pra cy
na mia rę na szych po trzeb. 

– Wy róż nie nie ERGO He stii
cer ty fi ka tem Top Em ploy er nie -

zwy kle nas cie szy. To po twier dze -
nie, że po li ty ka per so nal na ERGO
He stii jest na naj wyż szym, świa to -
wym po zio mie. Otrzy ma nie cer ty -
fi ka tu mo ty wu je nas tak że do dal -
sze go bu do wa nia przy ja znej, no -
wo cze snej kul tu ry or ga ni za cyj nej
– mó wi Mał go rza ta Szta biń ska,
dy rek tor Biu ra Do bo ru i Roz wo -
ju Kadr Gru py ERGO He stia.

Pro ces cer ty fi ka cyj ny pro wa -
dzo ny przez Top Em ploy ers In -

sti tu te oce nia or ga ni -
za cje na pod sta wie
ba dań naj lep szych
prak tyk z za kre su za -
rzą dza nia za so ba mi
ludz ki mi. Szcze gó ło -
wa ana li za obej mu je
sześć klu czo wych ob -
sza rów, ta kich jak
stra te gia HR, śro do -
wi sko pra cy, po zy ski -
wa nie ta len tów, szko -
le nia i roz wój, well -
-be ing, róż no rod ność
i in te gra cja. 

W ra mach pro gra mu cer ty fi -
ko wa no i na gro dzo no po -
nad 1857 naj lep szych pra co daw -
ców w 123 kra jach/re gio nach
na pię ciu kon ty nen tach.

HR naj wyż szej ja ko ści

Wy róż nie nie z po dob nej dzie -
dzi ny otrzy mał tak że li der ryn ku.
PZU otrzy mał cer ty fi kat „HR

Naj wyż szej Ja ko ści 2022” za sto -
so wa nie naj lep szych prak tyk
i pro mo wa nie wy so kich stan dar -
dów w ob sza rze po li ty ki ka dro -
wej. Wy róż nie nie jest przy zna wa -
ne przez Pol skie Sto wa rzy sze nie
Za rzą dza nia Ka dra mi (PSZK).

Cer ty fi ka ty przy zna wa ne są
wy róż nia ją cym się pra co daw -
com raz w ro ku. Fir my oce nia ne
są na pod sta wie wy ni ków ba da -

nia an kie to we go obej mu ją ce go
ca łość pro ce sów HR oraz ana li -
zy wy bra ne go pro jek tu HR.

– Je ste śmy bar dzo du żą i zróż ni -
co wa ną or ga ni za cją, bo w PZU SA

i PZU Ży cie za trud nia -
my ok. 10 tys. pra cow ni -
ków. Dla te go pro wa dzi -
my licz ne dzia ła nia czy -
nią ce z na szej or ga ni za -
cji atrak cyj ne go pra co -
daw cę dla wszyst kich
pra cow ni ków i sta le
pod no si my ich kom pe -
ten cje.

Do dat ko wo je ste śmy
pra co daw cą od po wie -
dzial nym spo łecz nie,
któ ry dba o po trze by
swo ich pra cow ni ków
i chce, że by do brze czu -

li się w swo im śro do wi sku pra cy.
Na gro da „HR Naj wyż szej Ja ko ści”
to dla nas ko lej ne po twier dze nie,
że je ste śmy pra co daw cą so lid nym
i kon se kwent nym w swo ich dzia -
ła niach. Po ka zu je, że dy na micz -
nie od po wia da my na zmia ny, ale
też sa mi kreu je my naj lep sze prak -
ty ki bran żo we – po wie dzia ła 
An na War dec ka, dy rek tor za rzą -
dza ją ca ds. HR PZU.              ■

Nationale-Nederlanden i ERGO Hestia zostały docenione za tworzenie angażującego i inspirującego
środowiska pracy oraz stałe doskonalenie praktyk HR. Ubezpieczyciele zdobyli wyróżnienia w programie
certyfikacji Top Employer Polska, który wyłania najlepszych pracodawców w kraju, spełniających
najwyższe standardy polityki personalnej. Z kolei PZU otrzymał certyfikat „HR Najwyższej Jakości 2022”.

NATIONALE-NEDERLANDEN  ● ERGO HESTIA  ● PZU

Ubezpieczyciele nagrodzeni za praktyki HR

M
ó wi Piotr Ru szow ski, pre -
zes Mon dial As si stan ce:
– Gdy po wstał po mysł

wspar cia Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy, za sta na wia li śmy
się, co mo że my za ofe ro wać. Do szli -
śmy do wnio sku, że za miast li cy ta cji
ja kie goś przed mio tu war to za ofe ro -
wać moż li wość cie ka we go do świad -
cze nia. Stąd idea „Dnia z as si stan -
ce” i po ka za nia, jak wy glą da prze -
cięt ny dzień pra cow ni ka po mo cy
dro go wej. 

Wie rzę, że bę dzie to szcze gól nie
atrak cyj ne dla osób, któ re w ten spo -
sób chcą spę dzić czas z dziec kiem,
po ka zu jąc mu świat z per spek ty wy
nie do stęp nej na co dzień.

Jak bę dzie wy glą dał ta ki dzień?
O umó wio nej go dzi nie la we ta bę -
dzie cze ka ła na klien tów pod do -
mem lub w in nym wska za nym miej -
scu. To au to po zwa la ją ce prze wieźć
nie tyl ko ze psu ty lub roz bi ty sa mo -
chód, ale też dwo je lub wię cej pa sa -
że rów. Zwy cięz ca li cy ta cji bę dzie
mógł więc za brać jesz cze jed ną oso -
bę, np. dziec ko. 

– Za chę ca my do ubra nia się
w swo bod ny strój, któ ry po ta kim dniu
bę dzie moż na wrzu cić do pral ki i ła -
two uprać. Spo dzie wa my się, że szcze -
gól nie młod si uczest ni cy bę dą chęt nie
ko rzy sta li z moż li wo ści asy sto wa nia
w czyn no ściach, któ re na co dzień wy -
ko nu je pra cow nik po mo cy dro go wej –
mó wi Piotr Ru szow ski. 

Bę dzie moż na też zo ba czyć, jak
wy glą da wy po sa że nie mo bil ne go
warsz ta tu sa mo cho do we go, dzię ki
któ re mu moż li we jest uspraw nie nie
po jaz du na miej scu.

– Uczest nik lub uczest ni cy „Dnia
z as si stan ce” bę dą mo gli zo ba czyć,
jak pro fe sjo nal nie ho lu je się au ta, do -
wie dzą się, ja kie są róż ni ce w spo so -
bie pra cy w za leż no ści od te go, czy
ma my au ta z na pę dem na jed ną lub
dwie osie, czy też au to elek trycz ne.
Mo że to być oka zja do wy ja śnie nia,
dla cze go now sze sa mo cho dy le piej
trans por to wać w ten spo sób, bo ho lo -
wa nie na lin ce przez przy sło wio we go
szwa gra mo że wy rzą dzić wię cej szko -
dy niż po żyt ku. 

Oczy wi ście to nie je dy na cie ka wost -
ka, któ rą bę dzie dzie lił się nasz przed -

sta wi ciel. W cią gu dnia bę dzie moc
oka zji, że by za dać wie le py tań i uzy -
skać cie ka we, czę sto za ska ku ją ce od -
po wie dzi czy po ra dy. Po ma ga my bli -
sko 600 kie row com dzien nie, więc nie -
zwy kłych hi sto rii czy aneg dot nie za -
brak nie – za chę ca Piotr Ru szow ski.

Na ko niec bę dzie moż na też zo -
ba czyć, jak „od kuch ni” dzia ła cen -
trum ope ra cyj ne as si stan ce. 

– Za chę cam do udzia łu w li cy ta cji.
Ce na wy wo ław cza to 300 zł, ale mam
na dzie ję, że li cy ta cja za koń czy się 
du żo wyż szą kwo tą. Na ko niec dnia
oczy wi ście do wie zie my uczest ni ków
we wska za ne przez nich miej sce 
– mó wi Piotr Ru szow ski.

■

Mondial Assistance wystawił na aukcji na Allegro „Dzień z assistance”. Wylicytowana
kwota trafi na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacja została
zakończona 29 stycznia.

MONDIAL ASSISTANCE DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Dzień z assistance
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O
d 2020 r., kie dy to więk szość dzia -
łań na kie ro wa nych na ochro nę
zdro wia i ży cia sku pia się wo kół

wal ki z Co vid -19 i prze ciw dzia ła niu je go
skut kom, jesz cze więk sze go zna cze nia niż
kie dy kol wiek wcze śniej na bie ra za bez pie -
cze nie sie bie i bli skich na wy pa dek wy stą -
pie nia cięż kich za cho ro wań – pod kre śla
An na Wą sik. 

– Dziś na przy kład ob ser wu je my za in te -
re so wa nie na by wa niem ubez pie czeń na ży -
cie z roz sze rze niem o nie wy dol ność od de -
cho wą. Je stem zda nia, że w ko lej nych la -
tach, po za ubez pie cze nia mi zwią za ny mi
z wy stą pie niem nie wy dol no ści od de cho wej,
to wła śnie ubez pie cze nia na wy pa dek za -
cho ro wa nia m.in. na no wo twór zy ska ją
na zna cze niu. Szcze gól nie że w cza sie pan -
de mii wie le osób od kła da pro fi lak ty kę no -

wo two ro wą w cza sie i nie ba da się re gu lar -
nie – twier dzi eks pert ka. 

– W 2022 r. spo dzie wa my się dal sze go
wzro stu sprze da ży ubez pie czeń na ży cie. Ten
trend spo wo do wa ny jest oba wa mi o to, co
przy nie sie przy szłość. Dziś trud no jest pro -

gno zo wać, ile jesz cze mu ta cji ko ro na wi ru sa
bę dzie my do świad czać i ile z nich po ja wi się
w no wym ro ku. Ten nie po kój mo ty wu je
do za dba nia o fi nan so wą przy szłość na szych
bli skich i nas sa mych. Nie chce my po zo stać
bez środ ków do ży cia po utra cie bli skiej oso -
by lub po zo sta wić bli skich bez za bez pie cze -
nia fi nan so we go, je śli to nas za brak nie.

An na Wą sik przy po mi na, że w 2021 r.
ubez pie czy cie le od no to wa li więk szą licz -
bę wy płat świad czeń za cho ro by, po byt
w szpi ta lu i śmierć. To zaś mo że spo wo -
do wać pod nie sie nie cen w po li sach ży cio -
wo -zdro wot nych i pry wat nych pa kie tów
me dycz nych. 

– Je śli cho dzi o kon su men tów i to, na co
po win ny przy go to wać się to wa rzy stwa ubez -
pie cze nio we, to roz sze rze nie ofer ty o pro duk ty
eme ry tal ne i oszczęd no ścio we. Z ro ku na rok
od no to wu je my co raz wię cej py tań ze stro ny
klien tów o pro duk ty eme ry tal ne. Wzra sta tak -
że za in te re so wa nie po li sa mi, w któ rych
oszczę dza nie jest nie za leż nie od sy tu acji po li -
tycz no -go spo dar czej – twier dzi eks pert ka.  ■

Obawy o zdrowie i życie bliskich, jakie pojawiły się w związku z pandemią Covid-19, zachęciły 

do zakupu ubezpieczenia na życie i zdrowie. Anna Wąsik z zespołu wsparcia ekspertów 

– ubezpieczenia na życie w Grupie ANG uważa, że ten trend utrzyma się w 2022 r.

PRZEWIDYWANIA NA 2022 R.

Zainteresowanie ubezpieczeniami życia i zdrowia się utrzyma 

Anna Wąsik

Dziś trudno jest

prognozować, ile jeszcze

mutacji koronawirusa

będziemy doświadczać 

i ile z nich pojawi się 

w nowym roku. 

Ten niepokój motywuje 

do zadbania o finansową

przyszłość naszych 

bliskich i nas samych.

R
e dak cja „Ga ze ty Ubez pie -
cze nio wej”: – Po mi mo
wie lu nie pew no ści bar dzo

licz na gru pa Po la ków zde cy do wa -
ła się w 2021 r. na spę dze nie
urlo pu za gra ni cą, w więk szo ści
na po łu dniu Eu ro py, w kra jach
ba se nu Mo rza Śró dziem ne go.
Ana li za ra por tu „Za gra nicz ne
wa ka cje Po la ków 2021” przy go -
to wa ne go przez Pol ską Izbę Tu -
ry sty ki wraz z czo ło wy mi biu ra -
mi po dró ży wska zu je wy ra źny
wzrost za in te re so wa nia ro da ków
kie run ka mi eg zo tycz ny mi i droż -
szy mi, w tym szcze gól nie Mek sy -
kiem, Do mi ni ka ną czy Ma le di -
wa mi. Mi ja ją cy rok nie był więc
ta ki zły dla tu ry stów. A ja ki był
dla firm z ryn ku ubez pie czeń
i po dró ży za gra nicz nych?

Ra fał Bu czak: – Se zon tu ry -
stycz ny w 2021 miał dwa róż ne
ob li cza. Nie mal ca ła pierw sza
po ło wa ro ku upły nę ła pod zna -
kiem wy cze ki wa nia na to, co bę -
dzie da lej. Ta nie pew ność
na szczę ście znik nę ła z koń cem
ma ja, kie dy to Po la cy ru szy li
do biur po dró ży. Fir my mu sia ły
za ka sać rę ka wy, bo pra cy było
du żo, ale to wła śnie po wrót
do po dró żo wa nia był re me dium
dla bran ży.

Z ra por tu opu bli ko wa ne go
na ko niec li sto pa da przez Ra in -
bow To urs mo że my wy czy tać
m.in., że cho ciaż w trzech pierw -
szych kwar ta łach 2021 r. fir ma
od no to wa ła spa dek przy cho dów
ze sprze da ży na po zio mie 32,9%

wzglę dem ana lo gicz ne go okre -
su 2019 r., tak w sa mym tyl -
ko III kw. 2021 wy nik ten był już
je dy nie o 15,8% słab szy. Pierw -
sze da ne po cho dzą ce od po zo -
sta łych or ga ni za to rów tu ry stycz -
nych uka zu ją po dob ne wy ni ki,
po stro nie przy cho dów i licz by
tu ry stów. W naj bliż szych ty go -
dniach po zna my pew nie wię cej
szcze gó łów. 

Co praw da, licz ba klien tów
biur po dró ży nie po wró ci ła
do po zio mu sprzed pan de mii, ale

wy ni ki III kw. 2021 r. na stra ja ją
opty mi stycz nie. To do bra wia do -
mość rów nież dla stro ny ope ra -
cyj nej – asy sto rów, w tym tak że
ISON Ca re. Ja ko do staw cy usług
as si stan ce m.in. dla klien tów biur
po dró ży czy to wa rzystw ubez pie -
cze nio wych je ste śmy czę ścią te -
go eko sys te mu. 

Po pra wia ją ca się sy tu acja epi -
de micz na i znie sie nie ob ostrzeń
w wie lu kra jach po zy tyw nie
wpły nę ły na wzrost po py tu na za -
gra nicz ne wy jaz dy i po dró że. Po -
czą tek se zo nu na do bre wy star to -
wał u nas rów nież nie co pó źniej,
bo do pie ro w czerw cu. W lip cu
i sierp niu wró ci li śmy do peł no -

wy mia ro wej ob słu gi po dróż nych
i tu ry stów, któ rzy po trze bo wa li
na szej po mo cy pod czas swo ich
za gra nicz nych wy jaz dów. Licz ba
zgła sza nych spraw i te le fo nów
nie wie le od bie ga ła od tych
z 2019 r. – jed ne go z naj lep szych
dla bran ży. 

Co cie ka we, więk szy ruch,
a wraz z nim ilość pra cy po na -
szej stro nie utrzy my wa ły się tak -
że we wrze śniu, a na wet w pa -
ździer ni ku. Sy tu acja ta wy ni ka
za pew ne m.in. ze wzmo żo nej 

ak tyw no ści ce no wej to uro pe ra to -
rów, wy jąt ko wo atrak cyj nych
ofert oraz tren du prze dłu ża nia
se zo nu let nie go w wie lu de sty na -
cjach ty po wo let nich. Moż li we,
że jest to efekt zwią za ny z dość
czę sto po ja wia ją cym się w ostat -
nim cza sie po ję ciem „tu ry sty ki
od we to wej”, tzn. nad ra bia nia
z na wiąz ką cza su stra co ne go
w lock dow nie i pod czas wszel -
kich ogra ni czeń.

Ja ko fir ma dzia ła ją ca nie tyl ko
na ryn ku pol skim, ale tak że
na ryn kach za gra nicz nych, ob słu -
gu ją ca klien tów i po dróż nych
z in nych kra jów (m.in. Nie miec,
Au strii), po dob ne tren dy wy jaz -

do we i zmia ny ob ser wu je my rów -
nież na za cho dzie Eu ro py.

Co jesz cze zmie ni ło się w po -
dró żach na szych ro da ków?

– O wie le chęt niej niż w la tach
ubie głych po dró żo wa li śmy tak że
al ter na tyw ny mi środ ka mi trans -
por tu – wła snym sa mo cho dem,
au to ka rem czy ko le ją. Fir my, dla
któ rych świad czy my usłu gi z za -
kre su as si stan ce sa mo cho do we -
go i po dróż ne go, w dru giej po ło -
wie ro ku po trze bo wa ły zde cy do -
wa nie wię cej wspar cia ope ra cyj -
ne go niż w la tach ubie głych. 

Ta sa ma sy tu acja ma dziś miej -
sce na ryn kach za chod nich. Tu -
ry sty ka we wnątrz kra jo wa lub
do kra jów ościen nych przy bra ła
znacz nie na in ten syw no ści w ca -
łej Eu ro pie. Tren dy wśród klien -
tów biur po dró ży prze kła da ją się
tak że na na szą dzia łal ność, tak
więc rów nież od no to wa li śmy
zna czą ce wzro sty zgło szeń z kra -
jów eg zo tycz nych, ta kich jak
m.in. Do mi ni ka na i Mek syk. 

Do kąd zmie rza ry nek as si stan -
ce, na któ rym dzia ła ISON Ca re? 

– Po zwo lę so bie po dzie lić się
wnio ska mi, któ re przy wio złem

z 27. edy cji kon fe ren cji
In ter na tio nal Tra vel &
He alth In su ran ce – ITIC
Glo bal w Hisz pa nii. To
naj więk sza mię dzy na ro -
do wa kon fe ren cja dla
przed sta wi cie li bran ży
tra vel in su ran ce i tra vel
as si stan ce, w tym ubez -
pie czy cie li, asy sto rów
i do staw ców usług z ca łe -
go świa ta.

W tym ro ku w trak cie
ITIC dys ku to wa li śmy 
du żo o Co vid -19, ry zy -
kach, wy zwa niach oraz
lek cjach, któ re ja ko 
bran ża wy cią gnę li śmy
przez ostat nie 24 mie sią -
ce trwa nia pan de mii.
Mu si my pa mię tać, że od -
po wia da my nie tyl ko
za bez pie czeń stwo po -
dróż nych, ale rów nież
per so ne lu me dycz ne go

i po zo sta łych na szych usłu go -
daw ców. Wie my, że mu si my dzia -
łać wspól nie, dzie ląc się wie dzą,
do bry mi prak ty ka mi i in for mu jąc
na wza jem o ak tu al nych za gro że -
niach. In te gra cja, wy mia na wie -
dzy i do świad czeń bę dą pod sta -
wą spraw ne go dzia ła nia bran ży
nie tyl ko w nad cho dzą cym 2022
r., ale i w ko lej nych la tach. 

W trak cie ITIC Glo bal 2021
nie za bra kło tak że roz mów 
o te le me dy cy nie czy in no wa -
cjach z ob sza ru in sur tech, któ re
sku tecz nie po ma ga ją uspraw niać
dzia ła nie bran ży ubez pie cze nio -
wej i as si stan ce. Jed ną z cie kaw -
szych by ła z pew no ścią dys ku sja
w te ma cie „Co st con ta in ment 
– chal len ges and so lu tions”, od -
by ta w ostat nim dniu kon fe ren -
cji. Jest to nie zwy kle no śny te -
mat, szcze gól nie w kon tek ście
ro sną cych kosz tów usług me -
dycz nych i z ni mi po wią za nych.

W kon fe ren cjach ITIC bie rze -
my udział co ro ku już od kil ku
przy naj mniej lat, do ce nia my
war tość tych spo tkań i pre lek cji.
Bez po śred ni kon takt z na szy mi
obec ny mi lub po ten cjal ny mi
usłu go daw ca mi z ca łe go świa ta
jest dla nas bez cen ny.              ■

TRZY PYTANIA DO...

Co czeka assistance 
podróżne w roku 2022
Przełom roku to dobry czas na podsumowania i wnioski. Tych po kolejnym

roku pandemii firmy sektora ubezpieczeniowego i usług turystycznych mają

wiele. Widać też pewne trendy i kierunki zmian, o których mówi Rafał Buczak

– dyrektor sprzedaży i marketingu ISON Care, dawniej APRIL Polska.

Co ciekawe, większy ruch, a wraz z nim ilość pracy 

po naszej stronie utrzymywały się także we wrześniu, 

a nawet w październiku. Możliwe, że jest to efekt związany

z dość często pojawiającym się w ostatnim czasie pojęciem

„turystyki odwetowej”, tzn. nadrabiania z nawiązką czasu

straconego w lockdownie i podczas wszelkich ograniczeń.
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U
bez pie czy ciel wska zu je,
że we dług da nych na ko -
niec grud nia 2021 r. są dy

ogło si ły po sta no wie nia o upa dło -
ści i re struk tu ry za cji 935 przed -
się biorstw, czy li o 5,5% wię cej niż
w 2020 r. Na to miast bez re je stra -
cji w są dzie, w Mo ni to rze Są do -
wym i Go spo dar czym nie wy pła -
cal ność w for mie no we go
uprosz czo ne go po stę po wa nia
o za twier dze nie ukła du ob wie ści -
ło 1190 pod mio tów. 

Te licz by ozna cza ją, że po stę -
po wa nia są do we sta no wi ły 44%
ubie gło rocz nych nie wy pła cal no -
ści, na to miast no we ob wiesz cze -
nia po za są do we – 56%.

Łącz nie w 2021 r. ogło szo -
no 2125 nie wy pła cal no ści pol -
skich przed się biorstw. Licz ba ta
by ła o 71% wyż sza od od no to wa -
nej w 2020 r.

Wśród po stę po wań są do -
wych naj wię cej, bo 373, ogło -
szo no upa dło ści li kwi da cyj -
nych. Co fa ce za strze ga jed nak,
że ich licz ba i udział wy ra źnie
się zmniej szy ły. 

Na dru gim miej scu zna la zły
się po stę po wa nia o za twier dze -
nie ukła du – 328 przy pad ków.
Ubez pie czy ciel za uwa ża, że ta ka
war tość ozna cza ogrom ny
wzrost w sto sun ku do wy ni ku
z 2020 r., w któ rym do szło do 28
ta kich zda rzeń. 

W mi nio nym ro ku zmniej szy -
ła się na to miast licz ba przy spie -
szo nych po stę po wań ukła do -
wych (z 213 w 2020 r. do 132
w 2021 r.), na co wpływ mia ło

po ja wie nie się no wej pro ce du ry
po za są do wej. Ze 112 do 76 spa -
dła tak że licz ba po stę po wań sa -
na cyj nych.

Co fa ce wska zu je, że 2021 r.
przy niósł wzrost nie wy pła cal -
no ści we wszyst kich bran żach,
co od zwier cie dla sy tu ację go -
spo dar czą zwią za ną z ob -
ostrze nia mi wy ni ka ją cy mi
z pan de mii. Naj więk szy skok
za no to wa ło rol nic two (wzrost

o 202%). Na dal moż na też za -
ob ser wo wać bar dzo du ży
wzrost nie wy pła cal no ści w rol -
nic twie spo wo do wa ny co raz
częst szym wy ko rzy sty wa niem
uprosz czo ne go po stę po wa nia
do za koń cze nia dzia łal no ści –
dwie trze cie przy pad ków to
spra wy po za są do we. 

Na dru gim miej scu zna la zły
się bo ry ka ją ce się z do stęp no -
ścią do klien ta usłu gi (74%),
a na trze cim han del de ta licz ny
(59%). W po zo sta łych sek to -
rach wzrost nie wy pła cal no ści
nie prze kro czył 50%. Łącz nie
naj wię cej przy pad ków ogło szo -
no w usłu gach: 589, co sta no -

wi 28% wszyst kich nie wy pła -
cal no ści w Pol sce w 2021 r.

Wy ra źnie wzrósł udział 
nie wy pła cal no ści przed się -
bior ców, któ rzy sta no wi li
58% wszyst kich przy pad ków.
W 2020 r. od no to wa no 40%
ta kich zda rzeń. 

– Stop nio wo bę dzie my ob ser wo -
wać „nor ma li za cję” sta ty styk nie -
wy pła cal no ści przed się biorstw
w Pol sce. Dy na mi ka zmian nie bę -
dzie już tak wy so ka, jed nak bę dzie
wzra stać licz ba tra dy cyj nych form
re struk tu ry za cji oraz upa dło ści
w ce lu li kwi da cji ma jąt ku. Zwłasz -
cza że nie któ re pod mio ty, po zba -
wio ne środ ków wspar cia, z któ rych
mo gły ko rzy stać po przed nio, nie
bę dą w sta nie prze trwać na ryn ku. 

Oto cze nie ma kro eko no micz ne
po win no sprzy jać przed się bior -
stwom. Zgod nie z pro gno zą Co fa -
ce wzrost go spo dar czy się gnie
w tym ro ku 5%. Pol ska go spo dar -
ka już obec nie na pę dza na jest
głów ny mi sil ni ka mi wzro stu, czy li
kon sump cją go spo darstw do mo -
wych, po py tem na ryn kach za gra -
nicz nych oraz wyż szy mi in we sty -
cja mi w ak ty wa trwa łe. Ten ostat -
ni czyn nik po zy tyw nie za sko czył
już w ubie głym ro ku, a wy so ki sto -
pień wy ko rzy sta nia mo cy pro duk -
cyj nych oraz środ ki z unij ne go
Fun du szu Od bu do wy, któ ry miej -
my na dzie ję, zo sta nie nie dłu go
uru cho mio ny, bę dą wspie rać jesz -
cze wyż szy wkład in we sty cji w tem -
po wzro stu go spo dar cze go Pol ski. 

Nie ste ty wy so kie kosz ty su row -
ców, kom po nen tów do pro duk cji
oraz za kłó ce nia w glo bal nych łań -
cu chach po da żo wych na dal utrzy -
ma ją się przy naj mniej w pierw szej
po ło wie 2022 r. Po nad to, in fla cja
na po zio mie wyż szym niż w po -
przed nich la tach, ro sną ce kosz ty
ener gii, wyż sze sto py pro cen to we,
nie pew ność zwią za na z roz wo jem
pan de mii, nie do bo ry na ryn ku
pra cy czy spi ra la pła co wo -ce no wa
bę dą za gro że nia mi na dro dze
do peł ne go oży wie nia go spo dar -
cze go – pro gno zu je Grze gorz Sie -
le wicz, głów ny eko no mi sta Co fa -
ce w Pol sce i w Re gio nie Eu ro py
Cen tral nej.

■

RAPORT COFACE 

Dużo firm upada, ale wkrótce stabilizacja
W minionym roku ogłoszono ponad 2,1 tys.
niewypłacalności polskich firm. To o blisko trzy
czwarte więcej niż w roku poprzednim – wynika 
z raportu Coface.

18
stycz nia 2022 r. Za kła dy Prze my słu Cu kier ni cze go
Otmu chów otrzy ma ły od peł no moc ni ka pro ce so we go
swo jej spół ki za leż nej Przed się bior stwa Wy ro bów Cu -

kier ni czych Od ra po twier dze nie sku tecz ne go zło że nia do Są du
Okrę go we go w Opo lu po zwu o za pła tę prze ciw ko by łe mu pre ze -
so wi za rzą du oraz TU iR Al lianz. 

PWC Od ra wnio sło o za są dze nie ok. 27,2 mln zł wraz z usta -
wo wy mi od set ka mi, plus do dat ko wo ok. 7,4 mln zł wraz z od -
set ka mi od by łe go sze fa. Rosz cze nie od szko do waw cze zo sta ło
skie ro wa ne z ty tu łu wy rzą dze nia przez by łe go pre ze sa szko dy
ZPC Otmu chów i PWC Od ra przy spra wo wa niu funk cji w okre -
sie od 2018 do 2019 r. Szko da mia ła być zwią za na z pro wa dze -
niem nie pra wi dło wej w oce nie spół ki po li ty ki ce no wej do ty czą -
cej sprze da ży pro duk tów w gru pie ka pi ta ło wej Otmu chów.

Za spo ko je nie pierw sze go z rosz czeń przez któ re go kol wiek
z po zwa nych zwal nia dru gie go z nich z obo wiąz ku świad cze -
nia na rzecz PWC Od ra. ■

Z SĄDU

Otmuchów pozwał 
byłego prezesa 
oraz Allianz 
o odszkodowanie

Umo rze nie zwro tu na leż no ści 
do UFG jest przy cho dem 

U
czest nik wy pad ku, któ ry w je go mo men cie nie po sia dał waż ne go OC ppm, a UFG umo rzył
mu na leż no ści z ty tu łu szkód po kry tych w je go za stęp stwie, ma przy chód pod le ga ją cy 
opo dat ko wa niu – ta ki wnio sek pły nie z nie daw ne go roz strzy gnię cia NSA, jak po da ła

„Rzecz po spo li ta”.
Spra wa do ty czy ła po dat ni ka, któ ry zo stał po szko do wa ny w wy pad ku i od niósł w nim po waż -

ne i trwa łe uszko dze nia cia ła. Spraw cy zda rze nia nie usta lo no, a że męż czy zna nie po sia dał
w chwi li zda rze nia waż ne go OC ppm, rosz cze nia po krzyw dzo nych za spo ko ił Ubez pie cze nio wy
Fun dusz Gwa ran cyj ny. Na stęp nie, ze wzglę du na złą sy tu ację ma te rial ną po dat ni ka, od stą pił
od do cho dze nia wie rzy tel no ści, ale ich kwo tę po trak to wał ja ko je go przy chód i przy go to wał mu
PIT-8C. Po dat nik zwró cił się do fi sku sa z py ta niem o słusz ność de cy zji UFG, a skar bów ka po -
twier dzi ła za sad ność spo rzą dze nia PIT-8C. Fi skus wska zał, że ni we la cja zo bo wią za nia sta no wi
przy chód z nie od płat ne go świad cze nia. 

Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Kra ko wie, do któ re go tra fi ła skar ga po dat ni ka, 
uznał, że uzy skał on przy spo rze nie ma ją ce kon kret ny wy miar fi nan so wy. Ta kie sa mo sta no wi -
sko za jął Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny, któ ry od da lił skar gę ka sa cyj ną. Sę dzia An to ni Ha nus
za zna czył, że de cy zja UFG zwol ni ła po dat ni ka z po nie sie nia kosz tów, a po nad to re al nie 
do szło do prze pły wu środ ków.

Wy rok z 18 stycz nia 2022 r. jest pra wo moc ny (sygn. akt II FSK 952/19).
(„Rzecz po spo li ta” z 19 stycz nia 2022 r.)

Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW

Grze gorz Sie le wicz
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R
e kor do wa ka ra w wy so ko ści 746
mln eu ro zo sta ła na ło żo -
na w 2021 r. w Luk sem bur gu.

Dru gą pod wzglę dem wiel ko ści sank cję
– 225 mln eu ro – na ło żył or gan re gu la -
cyj ny w Ir lan dii. W obu przy pad kach
to czą się obec nie po stę po wa nia od wo -
ław cze. Trze cia naj wyż sza w hi sto rii ka -
ra za na ru sze nie prze pi sów RODO zo -
sta ła na ło żo na we Fran cji i wy nio sła 50
mln eu ro.

Pol ska zaj mu je 13. miej sce
pod wzglę dem łącz nej wy so ko ści kar
od chwi li wej ścia w ży cie prze pi sów

RODO w 2018 r. Urząd Ochro ny Da -
nych Oso bo wych uka rał pod mio ty
na su mę wy no szą cą pra wie 2,2 mln eu -
ro. W re gio nie Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej wyż szą kwo tę miał
na swo im kon cie je dy nie re gu la tor
w Buł ga rii – 3,2 mln eu ro.

– W po rów na niu z Luk sem bur giem
zaj mu ją cym pierw sze miej sce w ze sta wie -
niu war to ści kar w Pol sce wy da ją się
skrom ne. Na le ży jed nak pa mię tać, że pol -
ski re gu la tor nad zo ru je znacz nie mniej -
sze pod mio ty niż re gu la to rzy w Luk sem -
bur gu czy Ir lan dii, kon tro lu ją cy świa to -
wych gi gan tów, a wy so kość kar jest m.in.
uza leż nio na od ob ro tu – mó wi Ewa Ku -
row ska -To ber, part ner DLA Pi per
w War sza wie i współ kie ru ją ca Glo bal -
nym Ze spo łem Ochro ny Da nych Oso -
bo wych, Pry wat no ści i Cy ber bez pie -
czeń stwa w mię dzy na ro do wych struk -
tu rach kan ce la rii.

Ka ra za zła ma nie prze pi sów o ochro -
nie da nych mo że wy nieść na wet 4% cał -
ko wi te go rocz ne go ob ro tu fir my za po -
przed ni rok. 

Eks per ci kan ce la rii zwra ca ją uwa gę,
że cho ciaż wzrost grzy wien jest zna czą -
cy, to jesz cze więk szym wy zwa niem dla
spół ek, w szcze gól no ści z bran ży e -
-com mer ce oraz dzia ła ją cych on li ne,

jest trans fer da nych oso bo wych
do państw spo za te ry to rium Eu ro pej -
skie go Ob sza ru Go spo dar cze go, np.
USA. Kon kret nie cho dzi o wy rok Try -
bu na łu Spra wie dli wo ści Unii Eu ro pej -
skiej (TSUE) w spra wie Da ta Pro tec -
tion Com mis sio ner prze ciw ko Fa ce -
bo ok Ire land Li mi ted, Ma xi mil lian
Schrems z lip ca 2020 r., zna ny ja ko
„Schrems II”. 

Wy rok na kła da na or ga ni za cje eks -
por tu ją ce da ne oso bo we obo wią zek kom -
plek so we go ma po wa nia trans fe rów oraz
szcze gó ło wej oce ny praw ne go i prak tycz -

ne go ry zy ka prze chwy ce nia ich przez or -
ga ny pu blicz ne w kra jach, w któ rych
znaj du ją się im por te rzy da nych. 

Eks per ci DLA Pi per uwa ża ją, że
Schrems II nie tyl ko zwięk sza ry zy ko
kar i rosz czeń od szko do waw czych, ale
rów nież w przy pad ku ko niecz no ści za -
wie sza nie trans fe ru da nych mo że wią -
zać się z za kłó ce niem w świad cze niu
usług i tym sa mym mieć kon se kwen cje
dla cią gło ści pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej.

– Wy rok w spra wie Schrems II sku -
tecz nie prze niósł pro blem i cię żar fun da -
men tal ne go kon flik tu pra wa – z po li ty -
ków i usta wo daw ców na in dy wi du al nych
eks por te rów i im por te rów da nych. Speł -
nie nie wy mo gów Schrems II jest wy zwa -
niem na wet dla naj bar dziej wy ra fi no wa -
nych i do brze wy po sa żo nych or ga ni za cji
i bę dzie po za za się giem moż li wo ści wie lu
ma łych i śred nich przed się biorstw. 

Tym, cze go na praw dę po trze ba, jest
roz wią za nie za sad ni cze go kon flik tu prze -
pi sów pra wa, a nie na kła da nie na przed -
się bior stwa nie re ali stycz ne go ob cią że nia
do ty czą ce go zgod no ści z prze pi sa mi i ko -
lej ne go utrud nie nia dla han dlu mię dzy -
na ro do we go w cza sie wy cho dze nia z ogól -
no świa to wej pan de mii – ko men tu je Ewa
Ku row ska -To ber.   ■

RAPORT DLA PIPER

Kary 
za naruszenie
RODO w Europie
wzrosły
siedmiokrotnie

Z raportu międzynarodowej kancelarii prawnej DLA 

Piper wynika, że europejskie organy regulacyjne nałożyły 

w 2021 r. niemal 1,1 mld euro kar z tytułu naruszeń

Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). To niemal

siedmiokrotny wzrost w porównaniu z kwotą z poprzedniego

roku, tj. 158,2 mln euro. 

O badaniu. Badanie DLA Piper objęło 27 państw członkowskich Unii

Europejskiej oraz Wielką Brytanię, Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Chociaż wzrost grzywien jest znaczący, to jeszcze

większym wyzwaniem dla spółek, w szczególności 

z branży e-commerce oraz działających online, 

jest transfer danych osobowych do państw spoza

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z
da niem or ga ni za cji pro po zy cje KE
wy kra cza ją po za to, co jest ko -
niecz ne, bio rąc pod uwa gę roz le -

głe za bez pie cze nia, któ re już ist nie ją
w ce lu ochro ny ubez pie cza ją cych.
W oce nie In su ran ce Eu ro pe spe cy fi ka
dzia łal no ści ubez pie cze nio wej oraz ist -
nie ją ce in stru men ty w ra mach So lven -
cy II spra wia ją, że nie ma po trze by two -
rze nia tak roz bu do wa nej IRRD. 

Co wię cej, sa mo za sto so wa nie
w bran ży ubez pie cze nio wej ban ko we go
sys te mu na pra wy oraz re struk tu ry za cji
i upo rząd ko wa nej li kwi da cji bez
uwzględ nie nia spe cy fi ki ryn ku jest wy -
so ce nie od po wied nie i pod wa ży ło by
róż ne pro ce sy re struk tu ry za cji i upo -
rząd ko wa nej li kwi da cji w upa da ją cej fir -
mie ubez pie cze nio wej.

Za miast te go KE po win na dą żyć
do stwo rze nia ram zgod nych z nor ma -
mi uzgod nio ny mi na szcze blu mię dzy -
na ro do wym i po win na za dbać o to, by
nie ob cią żać ubez pie czy cie li nie po -
trzeb ny mi i kosz tow ny mi wy mo ga mi.

In su ran ce Eu ro pe okre śli ła rów nież

klu czo we ob sza ry za in te re so wa nia

Je śli cho dzi o na pra wę, re struk tu ry -
za cję i upo rząd ko wa ną li kwi da cję ubez -
pie czy cie li, są one na stę pu ją ce:

● Wy móg, aby każ dy za kład ubez pie -
czeń/re ase ku ra cji przy go to wał pla ny
na pra wy z wy prze dze niem lub pod le gał
pla no wi re struk tu ry za cji i upo rząd ko -
wa nej li kwi da cji, po wi nien być po wią za -
ny z ce la mi tych że, a zwłasz cza z tym,
czy są one nie zbęd ne dla cią gło ści funk -
cji kry tycz nych. Po nad to na le ży je okre -
ślić za po mo cą ze sta wu kry te riów opar -
tych na ry zy ku.

● Pro po zy cja KE do ty czą ca na ło że -
nia mi ni mal ne go po kry cia dla pla no wa -
nia na pra wy i re struk tu ry za cji, i upo -
rząd ko wa nej li kwi da cji, wy no szą ce go
od po wied nio 80% i 70%, nie jest zwią za -
na z ce la mi re struk tu ry za cji i za pew nie -
niem funk cji kry tycz nych. Ja ko ta ka nie
jest po pie ra na przez bran żę.

● Pro po zy cje Ko mi sji prze wi du ją du -
żą licz bę no wych upraw nień dla or ga -
nów nad zo ru. Cho ciaż In su ran ce Eu ro -
pe do strze ga po trze bę stwo rze nia wy -
star cza ją cych upraw nień dla or ga nów
do wy ko ny wa nia ich obo wiąz ków, wie le
pro po zy cji nada Eu ro pej skie mu Urzę -

do wi Nad zo ru Ubez pie czeń i Pra cow ni -
czych Pro gra mów Eme ry tal nych
(EIOPA) i kra jo wym or ga nom nad zo ru
(NSA) bar dzo in wa zyj ne i ar bi tral ne
upraw nie nia. 

● Wnio ski skut ko wa ły by rów nież
znacz nie więk szą ro lą EIOPA w opra co -
wy wa niu i nad zo ro wa niu sys te mu na pra -
wy oraz re struk tu ry za cji i upo rząd ko wa -
nej li kwi da cji. To praw do po dob nie spo -
wo du je nie po żą da ną zmia nę ukła du sił
mię dzy nim a NSA/or ga na mi ds. re struk -
tu ry za cji i upo rząd ko wa nej li kwi da cji.

In su ran ce Eu ro pe prze strze ga tak że

przed zmia na mi w dy rek ty wie PLD

Po waż ne zmia ny w unij nych prze pi -
sach do ty czą cych od po wie dzial no ści
za pro dukt mo gą osła bić zdol ność ubez -
pie czy cie li do po kry cia nie któ rych ro -
dza jów ry zy ka – pod kre śli ła In su ran ce
Eu ro pe w od po wie dzi na an kie tę prze -
pro wa dzo ną przez Ko mi sję Eu ro pej ską
od no śnie do do sto so wa nia za sad od po -
wie dzial no ści do ery cy fro wej i sztucz -
nej in te li gen cji. 

W swo im sta no wi sku or ga ni za cja
przy po mnia ła, że eu ro pej scy ubez pie -
czy cie le już te raz ofe ru ją użyt kow ni kom
i pro du cen tom AI sze ro ką ga mę pro -
duk tów i usług ubez pie cze nio wych. Je -

śli jed nak Unia Eu ro pej ska mia ła by
wpro wa dzić istot ne zmia ny w dy rek ty -
wie w spra wie od po wie dzial no ści
za pro dukt (PLD), mo gło by to im
utrud nić dal sze ubez pie cza nie nie któ -
rych ro dza jów ry zy ka. 

Dla te go zda niem In su ran ce Eu ro pe
KE po win na po wstrzy mać się od wpro wa -
dza nia po waż nych zmian do ist nie ją cych
ram, aby umoż li wić ubez pie czy cie lom dal -
sze do ko ny wa nie do kład nych sza cun ków
ry zy ka i za spo ko je nie sta le zmie nia ją cych
się wy ma gań ryn ko wych i re aliów. 

Po nad to PLD po win na po zo stać
ogra ni czo na do ob ra żeń cia ła i szkód
ma jąt ko wych, gdyż jak wska za ła or ga ni -
za cja, in ne ro dza je szkód pod le ga ją już
od szko do wa niu na mo cy obo wią zu ją -
cych prze pi sów, ta kich jak dy rek ty wa
w spra wie od po wie dzial no ści za śro do -
wi sko czy RODO. 

In su ran ce Eu ro pe zwró ci ła też uwa gę,
że no we prze pi sy na le ży brać pod uwa gę
tyl ko w przy pad ku wy ra źnej lu ki
w ochro nie. A ta obec nie nie ist nie je. ■

Dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji 

i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli (IRRD) nie może

być kopią przepisów bankowych – oświadczyła Insurance

Europe w swoim stanowisku w konsultacjach aktu

przeprowadzonych przez Komisję Europejską.

LEGISLACJA  ● KONSULTACJE

Insurance 
Europe krytykuje 
przyjęty model 
dyrektywy IRRD

Zastosowanie w branży ubezpieczeniowej bankowego

systemu naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej

likwidacji bez uwzględnienia specyfiki rynku 

jest wysoce nieodpowiednie i podważyłoby 

różne procesy restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji w upadającej firmie ubezpieczeniowej.
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How den: re kor do we przy cho dy

w ro ku wiel kich prze jęć
Mi nio ny rok fi nan so wy How den Gro up Hol dings był naj lep -
szy w hi sto rii. Przy cho dy mię dzy na ro do wej gru py ubez pie -
cze nio wej po raz pierw szy prze kro czy ły 1 mld fun tów,
a EBITDA wzrósł do 335 mln fun tów, czy li o 50% (EBIDTA –
zysk ope ra cyj ny ob li czo ny przed opo dat ko wa niem i po trą ce -
niem od se tek, a tak że bez uwzględ nie nia amor ty za cji ak ty -
wów nie ma te rial nych i praw nych oraz bez de pre cja cji ak ty -
wów trwa łych). How den za no to wał or ga nicz ny wzrost
o 19%. Rok fi nan so wy 2020/2021 w How den stał pod zna -
kiem prze jęć, two rze nia star tu pów, po zy ski wa nia do współ -
pra cy eks per tów z glo bal ne go ryn ku ubez pie cze nio we go
i re kor do we go tem pa wzro stu or ga nicz ne go. Udzia łow ca -
mi 30% gru py jest już po nad 2 tys. pra cow ni ków, co spra -
wia, że jest to naj więk sza nie za leż na gru pa ubez pie cze nio wa
na świe cie. W mi nio nym ro ku do gru py do łą czy ły m.in. bry -
tyj ski bro ker A -Plan i ame ry kań ska spół ka Align Fi nan cial
Hol dings. Po za koń cze niu ro ku ob ra chun ko we go ogło szo no
naj więk szą trans ak cję w hi sto rii – prze ję cie Aston Lark, 
jed ne go z naj więk szych nie za leż nych bro ke rów w Wiel kiej
Bry ta nii, któ ry ob słu gu je skład kę o war to ści 1 mld fun tów
i ma ok. 200 tys. klien tów.                      (How den Do no ria)

Wiel ka Bry ta nia: kot i pies 

nie ko niecz nie ubez pie czo ne
Pod czas pan de mii w Wiel kiej Bry ta nii wzro sła licz ba wła ści -
cie li psów i ko tów, ale roz wój ryn ku ubez pie czeń dla zwie rząt
do mo wych po zo sta je w ty le za tym tren dem. Ba rie rą wstrzy -
mu ją cą po pyt oka zu je się ce na – wy ni ka z ba da nia kon su -
menc kie go Glo bal Da ta. Naj czę ściej ubez pie cza ny mi przez
Bry tyj czy ków zwie rzę ta mi do mo wym są ko ty i psy, ale 41,6%
wła ści cie li, któ rzy nie wy ku pi li ubez pie cze nia dla swo ich pu -
pi li, uwa ża, że by ło za dro gie. Ko lej ne 19,5% re spon den tów
nie ubez pie czy ło zwie rząt, po nie waż mia ło już plan zdro wot -
ny u we te ry na rza. Wy zwa niem dla ubez pie czy cie li jest po -
sze rze nie swo jej ba zy klien tów na ryn ku, gdzie po ten cjal ni
klien ci nie za wsze ro zu mie ją ko rzy ści z ubez pie cze nia zwie -
rząt i róż ni cę mię dzy ubez pie cze niem a pla nem zdro wot nym
ofe ro wa nym przez ga bi ne ty we te ry na ryj ne. Pod czas gdy
ubez pie cze nie chro ni przed nie ocze ki wa nym wy dat kiem,
kie dy zwie rzę za cho ru je al bo ule gnie wy pad ko wi, pla ny zdro -
wot ne na ogół obej mu ją szcze pie nia, od ro ba cza nie i ru ty no -
we prze glą dy zdro wot ne, ale nie le cze nie we te ry na ryj ne, są
więc tań sze. Ubez pie cze nie zdro we go zwie rzę cia ozna cza,
że je śli w pó źniej szym okre sie ży cia roz wi nie się u nie go cho -
ro ba, bę dzie chro nio ne po li są. Bar dzo nie wiel ka gru pa ubez -
pie czy cie li ofe ru je ubez pie cze nia w wy pad ku cho rób już ist -
nie ją cych i są one sto sun ko wo dro gie. Sto wa rzy sze nie Pro -
du cen tów Żyw no ści dla Zwie rząt sza cu je, że od po cząt ku
pan de mii w 3,2 mln bry tyj skich go spo darstw do mo wych po -
ja wi ło się zwie rzę. W su mie ta kich do mów jest w kra ju 17
mln. Da ne Sto wa rzy sze nia Bry tyj skich Ubez pie czy cie li
wska zu ją, że cho ciaż na ryn ku ubez pie czeń dla zwie rząt do -
mo wych skład ka przy pi sa na brut to wzro sła o 6,4%, do 1,3
mld fun tów w 2020 r., licz ba ubez pie cza ją cych wzro sła 
za le d wie o 1%.                                               (Glo bal Da ta) 

Wiel ka Bry ta nia: pan de mia skła nia

do ubez pie cze nia przy cho du
W 2021 r. 52% bry tyj skich kon su men tów ubez pie czeń
stwier dzi ło, że na ich de cy zję o za ku pie ubez pie cze nia przy -
cho du wpływ mia ła pan de mia. W 2020 r. by ło to 37,4%.
Bry tyj ski pro gram urlo po wa nia pra cow ni ków za po biegł ma -
so wym zwol nie niom, jed nak wie lu czu je fi nan so we ogra ni -
cze nia i nie pew ność. Jed no cze śnie pan de mia zwięk szy ła
świa do mość zna cze nia zdro wia. Wie lu lu dzi mo że nie mieć
środ ków na utrzy ma nie sie bie i ro dzi ny w wy pad ku cho ro by.
Ubez pie cze nie wy pad ko we i cho ro bo we by ło naj czę ściej
ku po wa nym ty pem po li sy za pew nia ją cej ochro nę oso bi ste -
go przy cho du w 2021 r. – 44,6%. Z ko lei 55,4% sprze da -
nych pro duk tów chro nią cych przy cho dy za pew nia ochro nę
na wy pa dek zwol nie nia – al bo ja ko ubez pie cze nie od utra ty
pra cy, al bo ja ko kom plek so wa ochro na przy cho du. Oprócz
ochro ny na wy pa dek utra ty pra cy kom plek so wa po li sa ofe -
ru je rów nież ochro nę na wy pa dek nie zdol no ści do pra cy
z po wo du cho ro by lub wy pad ku.                   (Glo bal Da ta)

K R O N I K A  Ś W I A T

w w w . g u . c o m . p l

gu.com.pl/newsletter Zamów nasz codzienny, darmowy newsletter

I
n sur tech, któ ry uzy skał sta tus pierw sze go bry tyj -
skie go jed no roż ca w tym sek to rze, za mie rza pod bić
wart po nad 20 mld fun tów eu ro pej ski ry nek ubez pie -

czeń dla flot. Dla te go ofe ru je pro dukt na gra dza ją cy
lep szą, bez piecz niej szą jaz dę i umoż li wia klien tom za -
osz czę dze nie do 20% na skład kach przy od no wie -
niach dzię ki pro ak tyw ne mu za rzą dza niu ry zy kiem –
po da je por tal In su ran ce Jo ur nal.

Opar ta na tech no lo gii pro po zy cja kon cen tru je się
wo kół w peł ni zauto ma ty zo wa ne go por ta lu flo to we go,
wy ko rzy stu jąc te le ma ty kę dla uzy ska nia wie dzy o za -
cho wa niach kie row ców na dro dze, co umoż li wia me -
ne dże rom flot po pra wę efek tyw no ści i kon tro lę
nad wy so ko ścią skła dek.

Oprócz oszczęd no ści na skład kach por tal Ze go
oszczę dza klien tom flo to wym do 40% cza su prze zna -
czo ne go na ad mi ni stro wa nie, po ma ga jąc im rów nież
opty ma li zo wać tra sy, mi ni ma li zo wać prze sto je po jaz -
dów i kie row ców, zmniej szać kosz ty pa li wa, re du ko -
wać zu ży cie flo ty, mniej pła cić za ob słu gę tech nicz ną,
a tak że przy czy nia się do roz ła do wa nia tło ku na dro -
gach. Po nad to, dzię ki po dej ściu opar te mu na wy ko rzy -

sty wa niu da nych te le ma tycz nych, fir my flo to we mo gą
zmniej szyć aż o 10% licz bę zgła sza nych szkód ubez -
pie cze nio wych. Ze go uwa ża, że po wią za nie wy so ko ści
skła dek ze sty lem jaz dy kie row ców flo to wych mo że
do pro wa dzić do ogrom ne go spad ku licz by ko li zji
z udzia łem po jaz dów ko mer cyj nych.

Za rów no w Wiel kiej Bry ta nii, jak i we Fran cji oraz
w Ho lan dii w ostat nich mie sią cach na stą pił dra ma -
tycz ny wzrost kosz tów ope ra cyj nych obej mu ją cych
pa li wo, pła ce i ob słu gę tech nicz ną, za tem bar dziej wy -
daj ne po dej ście Ze go mo że być ra tun kiem dla wie lu
firm eu ro pej skich.

Za ło żo na w 2016 r. fir ma Ze go od nio sła na tych -
mia sto wy suk ces, wpro wa dza jąc no wa tor skie, ela -
stycz ne ubez pie cze nie ko mu ni ka cyj ne, w któ rym ce na
za leż na jest od prze je cha nej od le gło ści (pri ce -per -mi -
le). Ten pro dukt, umoż li wia ją cy me ne dże rom flot i sa -
mo za trud nio nym kie row com pła ce nie tyl ko wte dy,
kie dy ich po jaz dy są użyt ko wa ne, był istot ny dla prze -
trwa nia wie lu biz ne sów pod czas pan de mii.

War tość Ze go w 2021 r. prze kro czy ła 1 mld dol.,
kry te rium za li cze nia do gro na jed no roż ców. ■

ZEGO

Komunikacyjny jednorożec galopuje 
na europejski rynek flotowy
Ubezpieczyciel komunikacyjny Zego ogłosił plan europejskiej ekspansji.

Jego realizacja rozpocznie się w Holandii, następnie nabierze tempa 

we Francji, a w ciągu roku określone zostaną inne terytoria docelowe.
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N
o we o.w.u. ubez pie czeń mie nia
i utra ty zy sku brut to, któ re za -
stą pi ły o.w.u. mie nia od zda rzeń

lo so wych, utra ty zy sku i mie nia od kra -
dzie ży z wła ma niem i ra bun ku, obej mu ją
wie le roz wią zań, któ re ma ją na ce lu za -
pew nie nie kom plek so wej ochro ny –
w od nie sie niu do chro nio ne go mie nia,
kosz tów, któ re klient jest zmu szo ny po -
no sić po po wsta niu szko dy, jak rów nież
strat fi nan so wych, któ re mo gą po wstać
wsku tek szko dy w mie niu.

War ta za zna cza, że uwzględ ni ła tak -
że wie le po sta no wień, któ re do tej po ry
by ły wpro wa dza ne do umo wy na wnio -
sek bro ke rów, np. ochro nę dla no wo na -
by te go mie nia, no wych lo ka li za cji czy
opcję od two rze nia mie nia w in nej lo ka -
li za cji niż miej sce szko dy.

Ubez pie czy ciel prze wi du je rów nież
moż li wość in dy wi du al ne go kształ to wa -
nia wa run ków ubez pie cze nia, do pa so -
wa nych do po trzeb klien ta, spe cy fi ki
po sia da ne go lub za rzą dza ne go przez
nie go mie nia, lub pro wa dzo nej dzia łal -
no ści, po przez wpro wa dze nie do umo -
wy klau zul do dat ko wych o.w.u., a tak że
po sta no wień do dat ko wych lub od mien -
nych od wa run ków uzgod nio nych
z klien tem.

Z ko lei no wo cze śniej sza od sło na pro -
duk tów D&O ma za pew nić kom plek so -
wą ochro nę ubez pie cze nio wą na wy pa -
dek rosz czeń wy ni ka ją cych z błę dów po -
peł nia nych w związ ku z peł nie niem klu -
czo wych funk cji w spół kach.

War ta tłu ma czy, że naj waż niej szym
po wo dem przy świe ca ją cym wpro wa -
dze niu no wych wa run ków ubez pie cze -
nia D&O by ła po trze ba stwo rze nia pro -
duk tu przy ja zne go dla bro ke rów, któ ry
jed no cze śnie bę dzie speł niał bar dziej
wy su bli mo wa ne wy mo gi klien tów. 

Pod sta wo wy za kres ubez pie cze nia
zo stał po dzie lo ny na ele men ty prze zna -
czo ne spe cjal nie dla kon kret ne go ubez -
pie czo ne go. 

No we o.w.u. D&O wpro wa dzi ły pro -
stą de fi ni cję po tocz nie sto so wa ne go ter -
mi nu „punkt za cze pie nia” i in tu icyj ną
ścież kę za sto so wa nia ubez pie cze nia po -
nad umo wą ubez pie cze nia pod sta wo we -
go. Re gu lu ją też kwe stię kon ty nu acji
ochro ny ubez pie cze nia w ko lej nej, nad -
wyż ko wej war stwie, na wa run kach za -
kre su ubez pie cze nia po dyk to wa nych
przez ubez pie czy cie la ofe ru ją ce go pod -
sta wo wy za kres ochro ny. 

■

WARTA

Nowe warunki
ubezpieczeń korpo
Z początkiem roku Warta wprowadziła zapowiadane

wcześniej nowe o.w.u. ubezpieczeń mienia i utraty zysku

brutto, a także ubezpieczeń odpowiedzialności członków

władz spółki i nadwyżkowego D&O. Polisy z nowymi

warunkami są dystrybuowane za pośrednictwem kanałów

sprzedaży ubezpieczyciela.

K
on cep cja kam pa nii opie ra się
na idei „Każ de mu mo że się...”,
któ ra ma na ce lu zwró ce nie uwa -

gi na istot ną kwe stię, ja ką jest za pew nie -
nie so bie od po wied nie go po zio mu bez pie -
czeń stwa.

War ta pod kre śla w spo tach, że sy tu -
acje, ta kie jak stłucz ka czy kra dzież sa -
mo cho du, mo gą zda rzyć się każ de mu.
Dla te go tak waż ne jest od po wied nio do -
bra ne ubez pie cze nie, któ re za pew ni
klien tom ochro nę fi nan so wą. Uzu peł -
nie niem idei kam pa nii jest no wy cla im
mar ki: „War to do brze się ubez pie czyć”.

– Ubez pie cze nia są wy jąt ko wym
i prak tycz nym pro duk tem, któ re go ro lą
jest po móc klien tom w trud nych sy tu -
acjach ży cio wych. Od lat na sze po li sy za -
pew nia ją ubez pie czo nym bez pie czeń stwo
fi nan so we i ja kość usług na naj wyż szym
po zio mie, cze go jed nym z do wo dów są ra -
por ty Rzecz ni ka Fi nan so we go. Roz po czy -
na ją cą się kam pa nią re kla mo wą chce my
wzmoc nić świa do mość po sia da nia przez

War tę bar dzo do brej ofer ty ubez pie czeń
w atrak cyj nej ce nie – mó wi Bo gu sła wa
Po tac ka, dy rek tor De par ta men tu Mar -
ke tin gu i PR War ty. 

– Re ali za cja te go pro jek tu jest czę ścią
stra te gii mar ke tin go wej War ty. Za kła da
ona sze ro ką do stęp ność ofer ty mar ki dla
klien ta. W prak ty ce ozna cza to, że wy so kiej
ja ko ści ubez pie cze nia i ob słu ga są do stęp ne
dla klien ta we wszyst kich klu czo wych ka -
na łach kon tak tu, czy li u agen ta w pla ców -
ce lub zdal nie oraz on li ne na war ta.pl.

W trak cie kam pa nii pro mo wa ne bę -
dą przede wszyst kim ubez pie cze nia ko -
mu ni ka cyj ne. Jej uzu peł nie niem bę dą
ma te ria ły re kla mo we do ty czą ce ubez -
pie czeń na ży cie. Spo ty bę dą obec ne
w te le wi zji oraz in ter ne cie, w tym też
w so cial me diach i YouTu be. Kam pa nia
bę dzie rów nież wy ko rzy sty wa ła for ma ty
ban ne ro we, ma il ling oraz dzia ła nia PR.

Kam pa nij ne spo ty re kla mo we to: Każ -
de mu mo że się zde rzyć, Każ de mu mo że
znik nąć i Każ de mu mo że się zła mać. ■

Trwa nowa kampania reklamowa Grupy Warta „Każdemu

może się...”. Emitowane w TV i internecie spoty promują

ubezpieczenia komunikacyjne, podkreślając jakość oferty 

i jej atrakcyjność cenową, a także szeroką dostępność 

w różnych kanałach sprzedaży. 

Każdemu może się
zderzyć i nie tylko

W
raz z no wą fa lą Co vid -19 zo sta -
ły za ostrzo ne prze pi sy do ty czą -
ce kie ro wa nia na kwa ran tan nę. 

– Wy cho dząc na prze ciw po trze bom
klien tów, zde cy do wa li śmy się roz sze rzyć
za kres ubez pie cze nia Kosz ty Re zy gna cji
wła śnie o ochro nę w ta kim przy pad ku.
Ma my na dzie ję, że po zwo li to na spo koj -
niej sze pla no wa nie wy po czyn ku, szcze gól -
nie w okre sie roz po czy na ją cych się fe rii
zi mo wych – mó wi To masz Ja nas, eks -
pert ds. ubez pie czeń tu ry stycz nych Eu -
ro py Ubez pie cze nia.

Ochro na obej mu je ubez pie czo ne go
po dró żu ją ce go, współ uczest ni ków po -
dró ży oraz ich dzie ci. W przy pad ku
skie ro wa nia na kwa ran tan nę mo gą li -
czyć na zwrot kosz tów nie wy ko rzy sta -
nej im pre zy tu ry stycz nej, noc le gów czy
bi le tów. 

No wy za kres ochro ny jest ele men tem
wyż sze go wa rian tu ubez pie cze nia Kosz -
ty Re zy gna cji 100% Max. Klien ci, któ -
rzy wy bio rą niż szy wa riant po li sy
(100%), bę dą mo gli go roz sze rzyć
o ochro nę na wy pa dek za cho ro wa nia
na ko ro na wi ru sa lub kwa ran tan ny
po opła ce niu do dat ko wej skład ki.

In ną no wo ścią jest moż li wość za ku -
pu po li sy na sie dem lub mniej dni

przed pla no wa nym wy jaz dem. Ma to
po móc klien tom w bez piecz nym pla no -
wa niu wy po czyn ku.

– Na dal wie lu po dró żu ją cych po zo sta -
wia za kup wy ciecz ki na ostat ni mo ment.
Do tej po ry po wo do wa ło to, że je śli do za -
pla no wa ne go wy jaz du zo stał mniej niż ty -
dzień, to nie mo gli oni już ku pić ubez pie -
cze nia Kosz ty Re zy gna cji. Zde cy do wa li -
śmy zmie nić wa run ki za ku pu ubez pie cze -
nia, tak by za pew nia ły jak naj szer szą
i naj lep szą ochro nę dla po dró żu ją cych,
rów nież tych ko rzy sta ją cych z ofert last
mi nu te – mó wi To masz Ja nas. 

Od świe żo ne ubez pie cze nie Kosz ty
Re zy gna cji umoż li wia za kup ubez pie -
cze nia w dniu za ku pu po dró ży (m.in.
wy ciecz ki), gdy do wy jaz du jest 30 dni
lub mniej. 

Je śli do wy jaz du jest wię cej niż 30
dni – ubez pie cze nie moż na ku pić
w ter mi nie 10 dni od za ku pu wy ciecz -
ki (wa riant 100%) lub 3 dni w wa rian -
cie 100% Max.

Ubez pie cze nie Kosz ty Re zy gna cji
moż na ku pić u współ pra cu ją cych z Eu -
ro pą agen tów oraz na stro nie in ter ne to -
wej za kła du. ■

Europa Ubezpieczenia rozszerzyła zakres ubezpieczenia

Koszty Rezygnacji. Teraz polisa zapewni ochronę również

przed skutkami przymusowej kwarantanny z tytułu Covid-19

oraz będzie można ją kupić tuż przed planowanym wyjazdem.

EUROPA UBEZPIECZENIA 

Zwrócą koszty wyjazdu także
w przypadku kwarantanny

PZU rozszerzył zakres ochrony AC dla właścicieli pojazdów

elektrycznych o ryzyko szkody dotyczące ładowarek, w tym

wallboksa, a także kabli ładujących oraz baterii.

Ubezpieczyciel podkreśla, że modyfikacja polisy jest reakcją

na rosnącą popularność samochodów elektrycznych. 

PZU

Szerszy zakres AC 
dla elektryków 

D
zię ki no wej klau zu li wła ści cie le
sa mo cho dów elek trycz nych, któ -
rzy wy ku pią AC w PZU, mo gą li -

czyć na ochro nę w przy pad ku szkód do ty -
czą cych ele men tów po jaz du elek trycz ne -
go, któ re są na stęp stwem m.in. kra dzie -
ży, prze cią że nia in sta la cji, prze grza nia,
zwar cia, spad ku na pię cia, a tak że uszko -
dze nia wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa.
Su ma ubez pie cze nia w przy pad ku ka bli
i ba te rii okre ślo na jest w umo wie, na to -
miast w przy pad ku ła do war ki jest ona
od ręb nie usta lo na i wy no si 3 tys. zł.

– Ry nek mo to ry za cyj ny zmie rza w kie -
run ku elek tro mo bil no ści. Sprze daż tzw.
elek try ków kon se kwent nie ro śnie, dla te -
go chcie li śmy uzu peł nić lu kę na ryn ku
ubez pie cze nio wym i wes przeć klien tów
flo to wych, któ rzy zde cy do wa li się na za -
kup po jaz du z na pę dem elek trycz nym.
Ochro na ubez pie cze nio wa zwią za na ze
szko da mi do ty czą cy mi in fra struk tu ry
nie zbęd nej do użyt ko wa nia sa mo cho du
elek trycz ne go jest rów nie waż na, jak
ubez pie cze nie sa me go au ta – mó wi Kon -

rad Owsiń ski, dy rek tor ds. un derw ri tin -
gu ubez pie czeń ko mu ni ka cyj nych PZU.

We dług ra por tu In sty tu tu Ba dań
Ryn ku Mo to ry za cyj ne go SAMAR licz -
ba za re je stro wa nych w Pol sce sa mo -
cho dów elek trycz nych i hy bry do wych
ty pu plug -in (oso bo wych i do staw czych
o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej
do 3,5 to ny) prze kro czy ła 37 tys. sztuk. 

Ro sną cej licz bie po jaz dów sprzy ja
roz wój in fra struk tu ry ła do wa nia. We -
dług da nych z koń ca li sto pa da 2021 r.
w Pol sce użyt kow ni cy sa mo cho dów
z wtycz ką ma ją do dys po zy cji 1813 ogól -
no do stęp nych sta cji ła do wa nia, w su -
mie 3544 punk ty, a tyl ko w li sto pa dzie
uru cho mio no 207 no wych punk tów. 

Pod ko niec 2021 r. wpro wa dzo no
tak że zmia ny le gi sla cyj ne, któ re ma ją
uła twić mon taż punk tów ła do wa nia sa -
mo cho dów elek trycz nych na wnio sek
miesz kań ców da ne go bu dyn ku.

■



Pi ja nych wię cej 

niż przed pan de mią 

Z da nych po li cji wy ni ka, że
w 2021 r. do kład nie co 6,7 mi nu -
ty za trzy my wa no nie trze źwe go
kie row cę do kon tro li. To da je
łącz nie 78 436 kie ru ją cych
pod wpły wem al ko ho lu, o 11,8%
mniej niż w 2020 r. We dług eks -
per tów po rów ny war ki wpływ
na to mógł mieć mniej szy ruch
na pol skich dro gach na prze ło -
mie I i II kwar ta łu spo wo do wa ny
lock dow nem. 

Z dru giej jed nak stro ny ta kich
kie ru ją cych by ło o po nad 2%
wię cej niż w ostat nim ro ku
przed pan de mią i o po nad 9%
wię cej niż w 2018 r. 

Mniej tra gicz nych wy pad ków 

Choć al ko hol za kół kiem po -
zo sta je pro ble mem, to z każ dym
ro kiem zmniej sza się licz ba wy -
pad ków spo wo do wa nych przez
nie trze źwych kie row ców oraz
osób w nich po szko do wa nych
i za bi tych. 

Jesz cze trzy la ta te mu na pol -
skich dro gach do cho dzi ło do 27%
wię cej wy pad ków, w któ rych gi nę -
ło 20% wię cej osób, a 30% wię cej
od no si ło ob ra że nia. 

No we prze pi sy są bez li to sne

W tym ro ku zmia ny w Ko dek -
sie kar nym i dro go wym moc no
ude rzą w tych, któ rzy zde cy du ją
się pro wa dzić po spo ży ciu al ko -
ho lu i w sta nie nie trze źwo ści.
Oso ba po spo ży ciu al ko ho lu ma
we krwi od 0,2 do 0,5 pro mi la.
W przy pad ku ba da nia al ko ma -
tem ozna cza to wy nik od 0,1
do 0,25 mg al ko ho lu w li trze wy -
dy cha ne go po wie trza. Przy wyż -
szych wska źni kach obec no ści al -
ko ho lu w or ga ni zmie mó wi my
już o nie trze źwo ści.

– Część zmian w pra wie już
funk cjo nu je. Kie row cy po spo ży ciu
al ko ho lu mo gą spo dzie wać się
man da tu nie mniej sze go
niż 2500 zł. Jed nak sąd mo że na -
ło żyć na nich grzyw nę o wy so ko ści
na wet 30 tys. zł. Wcze śniej wi deł ki
dla ta kich osób wy no si ły od 50 zł
do 5000 zł. 

Do dat ko wą ka rą po zo sta je nie -
zmien nie za kaz pro wa dze nia po -
jaz dów od sześ ciu mie się cy
do trzech lat. Na le ży tak że pa mię -
tać, że uza leż nie nie cen OC
od zdo by tych punk tów kar nych bę -
dzie ko lej nym ele men tem re per ku -
sji – wy ja śnia Ste fa nia Stu glik,
eks pert ka ds. ubez pie czeń ko mu -
ni ka cyj nych ran ko mat.pl. 

Na ra zie ka ry za jaz dę w sta -
nie nie trze źwo ści po zo sta ją bez
zmian. Kie row cy gro zi za ta ki
czyn do dwóch lat po zba wie nia
wol no ści, sank cja na rzecz Fun -
du szu Po krzyw dzo nym i Po mo -
cy Post pe ni ten cjar nej w wy so ko -
ści mi ni mum 5 tys. zł, grzyw na
za leż na od do cho dów spraw cy
(od 10 do 540 sta wek dzien -
nych) oraz za kaz pro wa dze nia
po jaz dów na co naj mniej trzy la -
ta. Jed nak ist nie je wy so kie praw -
do po do bień stwo, że i te ka ry zo -
sta ną za ostrzo ne. 

To nie ko niec zmian 

Rząd pro ce du je dal sze zmia -
ny w pra wie, któ rych moż na spo -
dzie wać się w naj bliż szej przy -
szło ści. Są one wy mie rzo ne
szcze gól nie w skraj nie nie od po -
wie dzial nych kie row ców. 

Zgod nie z ni mi ci, u któ rych
wy kry to 1,5 pro mi la al ko ho lu we
krwi lub wię cej, bę dą mu sie li li -
czyć się do dat ko wo z kon fi ska tą
po jaz du al bo je go rów no war to ści
pie nięż nej, je śli na le ży do in nej
oso by. 

Po dob ne re per ku sje cze ka ją
tych, któ rzy spo wo du ją wy pa -
dek, ma jąc 1 pro mil al ko ho lu we
krwi. ■
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K
ie ru ją cy au di, stwa rza jąc za gro że nie dla in nych
użyt kow ni ków dróg, szcze gól nie pie szych, pę dził
uli ca mi Ja strzę bia -Zdro ju, a na stęp nie Ze brzy do -

wic oraz Koń czyc Ma łych. Je chał ca łą sze ro ko ścią dro gi,
igno ro wał zna ki i sy gna ły dro go we, je chał pod prąd,
zjeż dżał na prze ciw ny pas ru chu, by za je chać dro gę po -
jaz dom uprzy wi le jo wa nym. Swo ją jaz dą na ra ził in nych
uczest ni ków ru chu dro go we go na bez po śred nie nie bez -
pie czeń stwo utra ty ży cia lub cięż kie go uszczerb ku
na zdro wiu. Kie row ca au di spy chał ra dio wo zy z dro gi,
ha mo wał bez przy czy ny, utrud niał wy prze dza nie, aby
nie do pu ścić do je go za trzy ma nia. W trak cie uciecz ki
uszko dził dwa ra dio wo zy. 

Za po peł nio ne wy kro cze nia: do pro wa dze nie
do dwóch ko li zji dro go wych, stwa rza nie za gro że nia
w ru chu dro go wym, jaz dę bez wy ma ga nej przed niej ta -
bli cy re je stra cyj nej oraz kie ro wa nie po jaz dem w trak cie
ak tyw ne go za ka zu pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz -
nych, zgod nie z no wym ta ry fi ka to rem, mun du ro wi na ło -
ży li ka rę grzyw ny w kwo cie 32 500 zł oraz wnio sku ją
o trzy la ta za ka zu pro wa dze nia wszel kich po jaz dów me -
cha nicz nych. 

Za trzy ma ny do bro wol nie pod dał się ka rze. Za po peł -
nio ne prze stęp stwa zo stał tym cza so wo aresz to wa ny.  ■

Po li cjan ci z Ja strzę bia -Zdro ju za trzy ma li

kie ru ją ce go, któ ry zde cy do wał się na sza -

lo ną szar żę, aby uciec pró bu ją cym go

skon tro lo wać po li cjan tom. Po wód uciecz -

ki do dzi siaj po zo sta je owia ny ta jem ni cą. 

Z POLICJI

Ponad 32 tys. zł 
grzywny za wykroczenia
drogowe

ANALIZA RANKOMAT

Nietrzeźwi kierowcy zapłacą więcej
Problem alkoholu za kierownicą rośnie z każdym rokiem. Dlatego eksperci

Rankomat przeanalizowali dane dotyczące kierujących pod wpływem

środków odurzających oraz sprawdzili, jakie kary grożą im w 2022 r. 

U
czest ni cy dys ku sji zgod nie przy po mi na li, że au -
to no micz ne au ta bę dą prak tycz nie pod łą czo ny -
mi do in ter ne tu kom pu te ra mi na ko łach i bę dą

za wie rać wie le nie zwy kle skom pli ko wa nych kom po nen -
tów nie wy twa rza nych przez pro du cen ta. Te zaś bę dą
mieć wpływ na bez pie czeń stwo sa me go ru chu dro go -
we go, ale i na bez pie czeń stwo da nych użyt kow ni ka –
po dał „Puls Biz ne su” za PAP.

Pod czas dys ku sji Re bec ca Cro otof z Rich mond
Law Scho ol zwra ca ła uwa gę na kwe stię od po wie dzial -
no ści za moż li we nie prze wi dzia ne za cho wa nia ta kich
środ ków trans por tu. W USA ro śnie kon sen sus co
do te go, że nie zbęd ne jest do kład niej sze okre śle nie,
kto za co jest od po wie dzial ny. Ja ko przy kład wska za -
ła kwe stię te go, czy pro du cent ma od po wia dać za nie -
prze wi dy wal ne za cho wa nie kom po nen tu, któ re go nie
wy pro du ko wał. 

Jak za zna czy ła, dziś w ame ry kań skiej prak ty ce ra czej
skła nia się do te go, aby od po wie dzial no ścią np. za wy -
pa dek czę ścio wo ob cią żać czyn nik ludz ki, by chro nić
pro du cen ta i do staw cę czę ści. – To po win no się zmie nić,
pra wo jest sku tecz ne, gdy się zmie nia i do sto so wu je do no -
wych oko licz no ści – pod kre śla ła Re bec ca Cro otof.

Z ko lei Tim Da vy z Mu nich RE za uwa żył, że dziś
ob szar au to no micz ny aut jest dla ubez pie czy cie li nie -

zwy kle trud ny. – Co raz trud niej ubez pie czać cy ber ry zy -
ka, bo do kład nie nie zna my ich skła do wych, nie zna my
ry zyk zwią za nych z eks plo ata cją po szcze gól nych kom po -
nen tów au to no micz ne go sys te mu trans por tu – pod kre -
ślał Tim Da vy.

Jak oce niał, aby ubez pie czy cie le po zna li te ry zy ka
i do kład nie wie dzie li, za co bio rą od po wie dzial ność,
prze mysł mo to ry za cyj ny mu si się po dzie lić z ni mi da -
ny mi i in for ma cja mi o tym, co sto su je w swo ich pro -
duk tach.

Uczest ni cy dys ku sji zgo dzi li się, że dla sku tecz ne go
za rzą dza nia ry zy ka mi przy eks plo ata cji au to no micz -
nych środ ków trans por tu ko niecz ne bę dzie opra co wa nie
stan dar dów wy mia ny in for ma cji po mię dzy pro du cen ta -
mi, pod do staw ca mi z łań cu chów do staw, ubez pie czy cie -
la mi, a tak że re gu la to ra mi i twór ca mi re gu la cji.

IGF (In ter net Go ver nan ce Fo rum – Świa to we Fo -
rum Za rzą dza nia In ter ne tem) to mię dzy na ro do we
spo tka nie z ini cja ty wy Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no -
czo nych. Jest miej scem wy mia ny my śli i do świad czeń
w za kre sie za rzą dza nia in ter ne tem. 16. edy cja szczy -
tu, z te ma tem prze wod nim „In ter net Uni ted” od by wa
się w ka to wic kim Mię dzy na ro do wym Cen trum 
Kon gre so wym. ■

Cyberbezpieczeństwo autonomicznych samochodów przyszłości i cały obszar

ubezpieczeń takich pojazdów ciągle są słabo zdefiniowane, potrzeba 

nowych standardów i regulacji – oceniali eksperci na Szczycie Cyfrowym ONZ 

w Katowicach.

INTERNET GOVERNANCE FORUM

Regulacje dla pojazdów 
autonomicznych są pilnie potrzebne 
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N
a pod sta wie da nych Na ro -
do we go Fun du szu Zdro -
wia Ubea opra co wa ła ze -

sta wie nie przy kła do wych kosz tów
le cze nia, z ja ki mi mu szą się li -
czyć pol scy po sia da cze EKUZ
w kra jach szcze gól nie atrak cyj -
nych dla ama to rów nar ciar stwa
lub snow bo ar din gu. 

– War to pod kre ślić, że in for ma -
cje do ty czą ce ana li zo wa nych kra -
jów ma ją zwią zek tyl ko z dzia łal -
no ścią pu blicz nej opie ki me dycz -
nej – do da je An drzej Praj snar,
eks pert Ubea.pl.

Przy po mi na, że zgod nie
z ogól ną re gu łą obo wią zu ją cą
na te re nie kra jów Unii Eu ro pej -
skiej oraz Eu ro pej skie go Sto wa -
rzy sze nia Wol ne go Han dlu tu ry -
sta z Pol ski mi mo po sia da nia
EKUZ pła ci za te sa me usłu gi co
miej sco wi pa cjen ci ob ję ci pu -
blicz ną opie ką me dycz ną. 

– Pry wat na służ ba zdro wia jest
na to miast w peł ni od płat na, na wet
nie za leż nie od te go, czy cho ry lub
po szko do wa ny Po lak po sia da Eu -
ro pej ską Kar tę Ubez pie cze nia
Zdro wot ne go. War to o tym wie -
dzieć, bo cza sem na za gra nicz nym
urlo pie oka zu je się, że naj bliż szą
pla ców ką me dycz ną jest wła śnie
pry wat na kli ni ka – tłu ma czy Pa -
weł Ku czyń ski, pre zes Ubea.pl.

Z da nych NFZ wy ni ka, że
na te re nie kil ku kra jów Eu ro py
nar ciarz z Pol ski lub in ny tu ry -
sta, na wet mi mo po sia da nia
EKUZ, bę dzie mu siał za pła cić
za le cze nie w pu blicz nym szpi ta -
lu. Ta ka za sa da do ty czy m.in.

Au strii, Fran cji, Nie miec, Sło we -
nii oraz Szwaj ca rii.

– W prak ty ce cza sem oka zu je
się, że ry czał to we lub czę ścio wo re -
fun do wa ne kosz ty le cze nia szpi tal -
ne go wca le nie bę dą naj więk szym
pro ble mem – ostrze ga An drzej
Praj snar.

Od płat na ak cja 

po go to wia gór skie go

Kra je UE/EFTA nie re fun du -
ją pol skim tu ry stom nie zbęd ne -
go trans por tu me dycz ne go
do kra ju. Do ty czy to rów nież sy -
tu acji zwią za nej z za cho ro wa -

niem na Co vid -19. W za leż no ści
od sta nu pa cjen ta spe cjal ny
trans port mo że obej mo wać re -
zer wa cję ob szer ne go miej sca
w kur so wym sa mo lo cie lub wy -
ko rzy sta nie ka ret ki al bo na wet
sa mo lo tu sa ni tar ne go. 

– NFZ zre fun du je kosz tow ny
trans port, tyl ko je że li bę dzie speł -
nio na tzw. prze słan ka eko no micz na
(tzn. le cze nie za gra nicz ne su ma -
rycz nie oka że się droż sze niż kra jo -
we po wli cze niu trans por tu cho re -
go) – wy ja śnia Pa weł Ku czyń ski.

Na zwrot po nie sio nych kosz -
tów ze środ ków NFZ na pew no

nie moż na li czyć, je śli nar ciarz
bę dzie mu siał sko rzy stać z po -
mo cy za gra nicz ne go po go to wia
gór skie go. W od róż nie niu od
Pol ski, w po zo sta łych pań -
stwach UE re gu łą jest cał ko wi ta
lub wy so ka od płat ność za ak cje
ra tow ni ków gór skich. 

Re fun da cja kosz tów le cze nia 

to pod sta wa po li sy nar ciar skiej

Z po wyż szych po wo dów od -
po wied ni zwrot kosz tów le cze nia
jest pod sta wo wym ele men tem
po li sy, któ rą po win ni na być 
nar cia rze i snow bo ar dzi ści
przed wy ru sze niem na za gra -

nicz ne sto ki. Do bre ubez pie cze -
nie mu si uwzględ niać rów nież
zwrot kosz tów trans por tu me -
dycz ne go do Pol ski oraz ak cji ra -
tow ni czej w gó rach (np. do 30
tys. eu ro). 

Trze ba wziąć pod uwa gę rów -
nież naj tra gicz niej szą ewen tu al -
ność. 

– Mo wa o trans por cie zwłok
do Pol ski, któ ry rów nież by wa bar -
dzo dro gi i po dob nie jak trans port
sa ni tar ny, kosz tu je np. kil ka dzie -
siąt ty się cy zło tych – pod kre śla
Pa weł Ku czyń ski.

Do pie ro po spraw dze niu za -
kre su ochro ny (m.in. zwrot kosz -
tów le cze nia do 200–300 tys. zł)
na le ży po rów ny wać do dat ki
w po sta ci as si stan ce, OC w ży ciu
pry wat nym lub zwro tu kosz tów
od wo ła ne go wy jaz du. 

– Oczy wi ście trze ba też pa mię -
tać, że nie każ de ubez pie cze nie tu -
ry stycz ne za pew nia ochro nę pod -
czas jaz dy na nar tach lub snow -
bo ar dzie (na wet re kre acyj nej) 
bez do pła ty skład ki. Spor ty zi mo -
we są bo wiem dość kon tu zjo gen ne
– mó wi An drzej Praj snar.

Więk szość ro dzi mych ubez pie -
czy cie li bez do pła ty skład ki po -
kry wa kosz ty le cze nia zwią za ne -
go z za ra że niem ko ro na wi ru sem
za gra ni cą. Po sia da cze EKUZ
w ra zie kło po tów z Co vid -19 po -
win ni być le cze ni w ra mach pu -
blicz nej służ by zdro wia kra jów
UE/EFTA na ta kich sa mych za -
sa dach jak po zo sta li pa cjen ci. 

– Wcze śniej sza ana li za Ubea.pl
wska zu je jed nak, że ta kie pu blicz -
ne le cze nie za gra ni cą nie ozna cza
gwa ran cji bra ku kosz tów – pod su -
mo wu je Pa weł Ku czyń ski. 

■

KOSZTY LECZENIA PODCZAS WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

EKUZ nie zapewni pełnej refundacji 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie zagwarantuje kontuzjowanym narciarzom

darmowego leczenia na terenie krajów UE i EFTA. Warto również pamiętać o wysokich rachunkach 

za transport medyczny i akcję ratowniczą w górach. W kilku krajach UE nawet hospitalizacja nie będzie

darmowa – przypominają eksperci Ubea.pl.
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stycz nia w pię ciu wo je wódz twach
roz po czę ły się dwu ty go dnio we fe -
rie zi mo we. 

– Pra cu jąc w bran ży ubez pie cze nio wej,
do sko na le wi dzi my, że wy po czy nek dzie ci
rów na się du żej licz bie kon tu zji. O wy pa dek
ła two nie mal wszę dzie – i na sto ku nar ciar -
skim, i na przy do mo wej gór ce. Do naj częst -
szych ura zów u dzie ci zgła sza nych przez ro -
dzi ców po fe riach na le żą „snow bo ar do we”
zła ma nia nad garst ków i „nar ciar skie” nóg,
a tak że wstrzą śnie nia mó zgu. 

Ubez pie czo ny w ra mach po li sy NNW
uczeń mo że li czyć na od szko do wa nie. Pie -
nią dze nie zmniej szą bó lu po ura zie, ale po -
mo gą w szyb kim doj ściu do peł nej spraw no -

ści – mó wi An drzej Pa du szyń ski, dy rek tor
De par ta men tu Ubez pie czeń In dy wi du al -
nych Com pen sa TU.

NNW za pew nia wy pła tę świad cze nia
w związ ku z trwa łym uszczerb kiem
na zdro wiu lub śmier cią dziec ka, do któ -
rych do szło wsku tek nie szczę śli we go wy -
pad ku. Dzie ci naj czę ściej ko rzy sta ją
z gru po we go ubez pie cze nia NNW
w szko le. W oce nie Com pen sy co raz czę -
ściej zda rza się, że ro dzi ce ubez pie cza ją
je in dy wi du al nie (przez in ter net lub
u agen ta) – w ra mach in dy wi du al ne go
NNW lub do dat ku do po sia da ne go ubez -
pie cze nia na ży cie. Część z nich ma
ochro nę po nie szczę śli wych wy pad kach

tak że w po li sie tu ry stycz nej, ku po wa nej
na za gra nicz ny wy jazd.

– Je że li dziec ko ma wię cej niż jed ną po li -
sę NNW i ule gnie wy pad ko wi, to je go ro dzi -
ce mo gą ubie gać się o od szko do wa nie w ra -
mach każ de go z ubez pie czeń. To moż li we,
bo świad cze nia za tzw. szko dy oso bo we,
a więc zwią za ne ze zdro wiem, się ku mu lu ją. 

War to do dać, że je śli do uszczerb ku
na zdro wiu doj dzie z wi ny oso by trze ciej, np.
nar cia rza, któ ry po tur bu je po sia da ją ce
NNW dziec ko, wów czas moż na sta rać się
o dru gie od szko do wa nie, tak że z je go po li sy
OC w ży ciu pry wat nym – do da je An drzej
Pa du szyń ski.

■

Zdecydowana większość dzieci w Polsce korzysta z tzw. szkolnego ubezpieczenia NNW.

Compensa przypomina, że świadczenie ze szkolnej polisy nie wyklucza drugiego odszkodowania,

tyle że z innego ubezpieczenia, np. NNW w polisie turystycznej.

UBEZPIECZENIE NNW

Dwa odszkodowania po wypadku w ferie

Na terenie 

kilku krajów

Europy narciarz 

z Polski 

lub inny turysta,

nawet mimo

posiadania 

EKUZ, będzie

musiał zapłacić 

za leczenie 

w publicznym

szpitalu. 

Taka zasada

dotyczy m.in.

Austrii, 

Francji, 

Niemiec,

Słowenii 

oraz 

Szwajcarii.

An drzej Pa du szyń ski



W
y zwa nia z ostat nich kil -
ku na stu mie się cy zmie -
ni ły kie ru nek roz wo ju

stra te gii za trud nie nia, a w szcze -
gól no ści me tod dba nia o sa tys fak -
cję i za an ga żo wa nie pra cow ni -
ków. W zdal nym mo de lu pra cy
nie rzad ko trud niej jest bo wiem
za dbać o swo je zdro wie i do bro -
stan psy chicz ny.

W ostat nim cza sie pra cow ni -
cy czę ściej na rze ka li na prze mę -
cze nie i brak mo ty wa cji. Nie jed -
no krot nie od bi ja ło się to na ich
ogól nej sa tys fak cji z ży cia, a tak -
że na wy ni kach w pra cy. 

Fir my za czę ły za tem co raz
wię cej uwa gi przy wią zy wać
do kwe stii dba nia o do bro stan
psy chicz ny za trud nio nych.
Wdro żo ne zo sta ły pro gra my
well -be in go we, a tak że we wnętrz -
ne pro ce du ry ma ją ce na ce lu
ogra ni cze nie nad go dzin i umoż -
li wie nie pra cow ni kom cał ko wi te
od cię cie się od pra cy.

Po ja wia ją się pro po zy cje idą -
ce o krok da lej, a kon kret nie pro -
jek ty skra ca nia ty go dnia pra cy.
Wię cej cza su wol ne go w za ło że -
niu ma uła twiać pra cow ni kom
osią gnię cie peł nej rów no wa gi po -
mię dzy ży ciem pry wat nym i za -
wo do wym, a tak że pod no sić ich
za an ga żo wa nie. 

Per spek ty wa 

pra cow ni ków

Ba da nie Hays Po land „Czte -
ro dnio wy ty dzień pra cy” zo sta ło
prze pro wa dzo ne w gru pie po -
nad 2200 spe cja li stów i me ne -
dże rów, w okre sie od lip ca
do wrze śnia br. 

Ce lem an kie ty by ło po zna nie
opi nii pra cow ni ków na te mat
czte ro dnio we go ty go dnia pra cy,

a tak że ich go to wo ści do świad -
cze nia obo wiąz ków za wo do wych
w trzech wa rian tach: pra cy czte -
ry dni w ty go dniu po 8 go dzin
dzien nie (z peł nym wy na gro dze -
niem); pra cy czte ry dni w ty go -
dniu po 10 go dzin dzien nie
(z peł nym wy na gro dze niem)
oraz pra cy czte ry dni w ty go dniu
po 8 go dzin dzien nie (z 80% wy -
na gro dze nia).

Jak wy ni ka z ba da nia, cho ciaż
skró co ny ty dzień pra cy nie jest
po wszech nym roz wią za niem, to
nie mal co dzie sią ty pol ski spe -
cja li sta (9%) ma na swo im kon -
cie do świad cze nie pra cy w ta kim
mo de lu. Naj czę ściej sto so wa -
nym wa rian tem jest pra ca czte ry
dni w ty go dniu po 8 go dzin
dzien nie, z peł nym wy na gro dze -
niem (37% wska zań). 

Na pol skim ryn ku dru gim
pod wzglę dem po pu lar no ści
(30% wska zań) jest mo del tzw.
skom pre so wa nych go dzin. Pra -
cow nik pra cu je wte dy 40 go dzin
ty go dnio wo – a więc peł ny wy -
miar eta tu – lecz w czte ry dni ro -
bo cze. Ozna cza to, że stan dar do -
wy dzień pra cy jest dłuż szy, na -
to miast za trud nie ni cie szą się
do dat ko wym dniem wol nym.

Krót sza pra ca, 

ale za te sa me pie nią dze

Re spon den ci ba da nia bar dzo
en tu zja stycz nie pod cho dzą do per -
spek ty wy pra cy czte ry dni w ty go -
dniu przez 8 go dzin dzien nie, je śli
idzie to w pa rze z za cho wa niem
peł ne go wy na gro dze nia. Aż 96%
za de kla ro wa ło, że chcia ło by pra co -
wać w ta kim mo de lu. 

Re spon den ci zo sta li rów nież
za py ta ni, czy ofer ta pra cy za wie -
ra ją ca po wyż szy wa riant by ła by
dla nich bar dziej atrak cyj na. Od -
po wie dzi twier dzą cej udzie li ło
aż 87% spe cja li stów. To in for ma -
cja istot na z punk tu wi dze nia
pra co daw ców, roz wa ża ją cych
wdro że nie ta kie go mo de lu pra cy.

Ni żej oce nio na zo sta ła atrak -
cyj ność mo de lu skom pre so wa ne -
go ty go dnia pra cy, w któ rym peł -
ny, 40-go dzin ny ty dzień na le ży
zmie ścić w czte ry dni ro bo cze.
Pra co wać w tym mo de lu chcia ło -
by 52% re spon den tów. 

W per spek ty wie pra cow ni ków
naj mniej atrak cyj nym roz wią za -
niem jest wa riant prze wi du ją cy
ob ni że nie wy na gro dze nia. Jed -
nak na wet w tym przy pad ku, bę -
dą cym de fac to za trud nie niem

w wy mia rze 4/5 eta tu, go to wość
do pra cy w ta kim mo de lu za de -
kla ro wał nie mal co pią ty re spon -
dent ba da nia.

Jak za uwa ża Łu kasz Grzesz czyk, 
dy rek tor wy ko naw czy w Hays Po -
land, za sto so wa nie mo de lu czte ro -
dnio we go ty go dnia pra cy mo że stać
się sku tecz nym spo so bem na wy -
róż nie nie się na ryn ku w wal ce
o cen nych kan dy da tów. Rów nież
wte dy, gdy pra co daw ca w rze czy wi -
sto ści ofe ru je pra cę na 4/5 eta tu.

– Cho ciaż po ziom wy na gro dze -
nia jest klu czo wym mo ty wa to rem
do zmia ny pra cy, to nie dla wszyst -
kich kan dy da tów pie nią dze są naj -
waż niej sze. Dla czę ści eks per tów po -
sia da ją cych bo ga te do świad cze nie
i zaj mu ją cych do brze opła ca ne sta -
no wi ska klu czo we jest za cho wa nie
zdro wej rów no wa gi po mię dzy ży -
ciem pry wat nym i za wo do wym.
Moż li wość skró ce nia ty go dnia pra cy
o je den dzień bę dzie dla nich szcze -
gól nie atrak cyj nym roz wią za niem 
– za uwa ża Łu kasz Grzesz czyk.

Czy skra ca nie 

cza su pra cy ma sens?

Ini cja to rzy pro jek tów skra ca -
nia cza su pra cy po da ją róż no -

rod ne uza sad nie nie ta kiej de cy -
zji. Ko rzy ścią dla or ga ni za cji ma
być zwięk sze nie pro duk tyw no -
ści, w myśl za ło że nia, że ma jąc
mniej cza su na wy ko na nie okre -
ślo nych za dań, dzia ła my szyb ciej
i sku tecz niej, le piej prio ry te ty zu -
je my za da nia i po dej mu je my
uza sad nio ne biz ne so wo de cy zje. 

W pań stwach, w któ rych kra -
jo we go spo dar ki sil nie ucier pia ły
w wy ni ku pan de mii, skró ce nie
ty go dnia pra cy by wa po strze ga -
ne ja ko spo sób na po bu dze nie
kon sump cji, a tym sa mym wzro -
stu go spo dar cze go.

Zda niem Alek san dry Tysz kie -
wicz, dy rek tor ki wy ko naw czej
w Hays Po land, pra cow nik, któ -
ry ma wię cej cza su dla sie bie,
jest wy po czę ty i zmo ty wo wa ny.
Je śli do dat ko wo ma moż li wość
funk cjo no wa nia w zop ty ma li zo -
wa nym i za awan so wa nym tech -
no lo gicz nie śro do wi sku pra cy, to
jest w sta nie dać z sie bie wię cej.
My śli kre atyw nie, kon cen tru je
się na tym, co na praw dę waż ne,
i nie tra ci cza su na cza so chłon -
ne, ad mi ni stra cyj ne dzia ła nia.

– Wciąż jed nak trud no wy obra -
zić so bie sy tu ację, w któ rej wszyst -
kie fir my w Pol sce skra ca ją ty -
dzień pra cy. Jest to bo wiem roz -
wią za nie, któ re nie bę dzie moż li we
w każ dej or ga ni za cji i na każ dym
sta no wi sku. Mo wa tu taj głów nie
o za da niach, któ re wy ma ga ją cią -
gło ści, np. w pla ców kach me dycz -
nych czy na sta no wi skach zwią za -
nych z bez pie czeń stwem. 

Aby moż li we by ło skró ce nie wy -
mia ru cza su pra cy, or ga ni za cja
mu si już na star cie wy ka zy wać się
wy so kim po zio mem pro duk tyw no -
ści i za an ga żo wa nia pra cow ni ków.
W prze ciw nym ra zie pro jek ty skra -
ca nia ty go dnia pra cy nie przy nio -
są ocze ki wa nych re zul ta tów – do -
da je Alek san dra Tysz kie wicz.

Hays

Re cru iting experts 
worl dwi de

Ra port „Czte ro dnio wy 
ty dzień pra cy” jest do stęp ny

na stro nie Hays Po land.
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W ostatnim czasie dyskusję wokół nowoczesnych strategii HR zdominowała kwestia produktywności

oraz dobrostanu pracowników. Jedną z konsekwencji jest wzrost zainteresowania różnymi formami

skracania czasu pracy. Jak wynika z raportu Hays Poland „Czterodniowy tydzień pracy”, 

96% specjalistów i menedżerów mogłoby pracować cztery dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, 

a 52% cztery dni w tygodniu po 10 godzin dziennie. Warunkiem jest zachowanie dotychczasowego

wynagrodzenia, a potencjalnym ryzykiem – praca w nadgodzinach i większy stres.

Źró dło: Ra port Hays Po land 
„Czte ro dnio wy ty dzień pra cy”, li sto pad 2021

STRATEGIE HR

Czy tydzień pracy mógłby trwać cztery dni?

Respondenci

badania bardzo

entuzjastycznie

podchodzą 

do perspektywy

pracy cztery dni 

w tygodniu 

przez 8 godzin

dziennie, jeśli idzie

to w parze 

z zachowaniem

pełnego

wynagrodzenia. 

Aż 96%

zadeklarowało, 

że chciałoby

pracować 

w takim modelu. 
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P
unk tem wyj ścia roz wa żań
mu si być nor ma art. 34
ustęp 1 usta wy o ubez pie -

cze niach obo wiąz ko wych, UFG
i PBUK: z ubez pie cze nia OC po -
sia da czy po jaz dów me cha nicz -
nych przy słu gu je od szko do wa nie,
je że li po sia dacz lub kie ru ją cy po -
jaz dem me cha nicz nym są obo -
wią za ni do od szko do wa nia za wy -
rzą dzo ną w związ ku z ru chem te -
go po jaz du szko dę, bę dą cą na -
stęp stwem śmier ci, uszko dze nia
cia ła, roz stro ju zdro wia bądź też
utra ty, znisz cze nia lub uszko dze -
nia mie nia.

Do dat ko wo w tym miej scu
wska zać na le ży na roz sze rze nie
za kre su od po wie dzial no ści po -
przez do pre cy zo wa nie zna cze -
nia: ru chem te go po jaz du szko dę
jest ustęp 2 przy wo ła ne go ar ty -
ku łu 34, w któ rym wska za no, 
że szko dą po wsta łą w związ ku
z ru chem po jaz du me cha nicz -
ne go (o któ rym mo wa w ustę -
pie 1) jest tak że szko da po wsta -
ła pod czas:

1. wsia da nia do po jaz du me -
cha nicz ne go lub wy sia da nia
z nie go;

2. bez po śred nie go za ła do wy -
wa nia lub roz ła do wy wa nia po -
jaz du me cha nicz ne go;

3. za trzy ma nia lub po sto ju po -
jaz du me cha nicz ne go

i w związ ku z ty mi dzia ła nia -
mi.

Zde cy do wa nie naj więk sze
wąt pli wo ści bu dzi tu taj kwe stia
„za trzy ma nia” lub „po sto ju” po -
jaz du me cha nicz ne go w kon tek -
ście po zo sta wa nia w ru chu, a za -
tem kwe stia wsia da nia, wy sia da -
nia, za ła dun ku i roz ła dun ku po -
jaz du me cha nicz ne go nie bę dzie
przed mio tem ni niej sze go opra -
co wa nia. 

Jed no cze śnie wy ja śnie nia wy -
ma ga, że choć brak jest praw nej
de fi ni cji „za trzy ma nia” czy „po -
sto ju”, to dok try na uzna je za za -
trzy ma nie – chwi lo we unie ru cho -
mie nie po jaz du, a po stój ro zu mia -
ny jest ja ko chwi lo we unie ru cho -
mie nie po jaz du bez opusz cza nia
je go wnę trza. Roz róż nie nie to
ma jed nak mar gi nal ne zna cze nie
dla sa me go prze pi su i ni niej sze -
go ar ty ku łu. 

Roz po czę cie ru chu po jaz du 

i je go usta nie

Przyj mu je się, że za mo ment
roz po czę cia ru chu po jaz du,
w zna cze niu przy wo ła ne go ar ty -
ku łu, uznać na le ży chwi lę uru -
cho mie nia sil ni ka. Zde cy do wa -
nie więk sze wąt pli wo ści bu dzi
jed nak mo ment za koń cze nia
owe go ru chu. Zwłasz cza je że li
mo wa o sy tu acji, w któ rej wy łą -

cze nie z ru chu nie ma cha rak te -
ru trwa łe go, ale je dy nie cza so wy,
lub gdy ma ono cha rak ter nie pla -
no wa ny.

Pro ste za ło że nie, że za mo -
ment ten, nie ja ko per ana lo giam,
uznać na le ży mo ment wy łą cze -
nia sil ni ka, by ło by zbyt nim
uprosz cze niem za gad nie nia, co
znaj du je po twier dze nie w dok -
try nie i orzecz nic twie. 

War to w tym miej scu zwró cić
uwa gę na róż ne sy tu acje: 

1) awa ria po jaz du;
2) ruch po jaz du z wy łą czo -

nym sil ni kiem;
3) za trzy ma nie i po stój po jaz -

du.

Obec ne brzmie nie prze pi su
art. 34 ustęp 2 usta wy o ubez pie -
cze niach obo wiąz ko wych, UFG
i PBUK (po no we li za cji wpro wa -
dzo nej 11 lu te go 2012 r.) nie
obej mu je uzna niem za po zo sta -
ją cy w związ ku z ru chem po jaz -
du ga ra żo wa nia ta kie go po jaz du,
któ re wcze śniej by ło wska za ne
w pkt. 3 tej nor my, obok za trzy -
ma nia i par ko wa nia po jaz du, ja -
ko da ją ce pod sta wę do uzna nia,
że do szko dy do szło pod czas ru -
chu po jaz du i w związ ku z tym
ru chem. 

Awa ria po jaz du 

i wy łą cze nie sil ni ka

W pierw szej ko lej no ści, za po -
glą dem dok try ny, ruch po jaz du
(w ro zu mie niu usta wy o ubez pie -
cze niach obo wiąz ko wych, UFG

i PBUK) mo że na stę po wać też
w mo men cie, w któ rym sil nik
nie pra cu je, a ruch na stę pu je
na za sa dzie bez wład no ścio wej,
czy też sy tu acja, w któ rej na stą -
pi ła (w trak cie od by wa nia po dró -
ży) awa ria sil ni ka, skut ku ją ca
unie ru cho mie niem po jaz du,
przy czym tu taj na le ża ło by
uwzględ nić do dat ko wy cen sus
cza so wy po mię dzy mo men tem
unie ru cho mie nia a po sto jem –
za trzy ma niem po jaz du (na przy -
wo ła nie za słu gu je wy rok Są du
Naj wyż sze go z 4 mar ca 1958 ro -
ku, 1 CR 154/56, w któ rym SN
uznał, że w sy tu acji, w któ rej do -
szło do zde rze nia po cią gu z unie -
ru cho mio nym wsku tek awa rii
mo to ru cią gni kiem, nie ma zna -
cze nia awa ria te go po jaz du, al bo -
wiem SN uznał, że cią gnik był
w ru chu w każ dym cza sie
od chwi li uru cho mie nia mo to ru
do mo men tu, kie dy jaz da, wsku -
tek osią gnię cia miej sca prze zna -
cze nia lub pla no wej prze rwy dro -
gi, zo sta ła by za koń czo na). 

Za tem jak moż na by przy jąć,
nie sa mo za trzy ma nie po jaz du,
awa ria czy wy łą cze nie sil ni ka
(na sku tek je go unie ru cho mie -
nia), ale osią gnię cie ce lu po dró ży
win no być wy znacz ni kiem mo -
men tu, w ja kim na le ży uznać, że
po jazd już nie po zo sta je w ru chu. 

Choć z dru giej stro ny nie jest
po jaz dem w ru chu po jazd z wy -
łą czo nym sil ni kiem cią gnię ty
przez lu dzi, zwie rzę lub in ny po -
jazd (tak czy ta my w ko men ta rzu
do usta wy o ubez pie cze niach

obo wiąz ko wych pod re dak cją
Do ro ty Ma śniak). 

Jak wska zał na to miast Sąd
Ape la cyj ny w Bia łym sto ku w wy -
ro ku z 9 mar ca 2020 r. (I ACa
826/19), sam de fekt po jaz du,
czy nią cy nie zdat nym go do ru -
chu, po wo du je, że za sad ne jest
uzna nie go za po jazd nie po zo sta -
ją cy w ru chu (w ro zu mie niu
usta wy o ubez pie cze niach obo -
wiąz ko wych, UFG i PBUK) 
do pie ro po je go od ho lo wa niu
do ba zy re mon to wej, przyj mu jąc
za ło że nie zdro wo roz sąd ko we, tj.:
Sa mo chód po zo sta wio ny na szo sie
stwa rza bo wiem nie bez pie czeń -
stwo dla in nych użyt kow ni ków
i dla te go mu si być uwa ża ny za bę -
dą cy w ru chu.

Za tem na wet unie ru cho mio -
ny wsku tek awa rii po jazd mo że
być uzna ny za po zo sta ją cy w ru -
chu w ro zu mie niu prze pi sów
usta wy o ubez pie cze niach obo -
wiąz ko wych, UFG i PBUK. 

Za trzy ma nie i po stój po jaz du

Zgod nie z do mi nu ją cym po glą -
dem orzecz ni czym, wy łą cze nie
z ru chu po wo du ją ce usta nie ru -
chu te go po jaz du (w ro zu mie niu
usta wy o ubez pie cze niach obo -
wiąz ko wych) na stę pu je wy łącz nie
w sy tu acji, w któ rej osią gnię to cel
po dró ży, tj. po stój ma cha rak ter
„trwa ły”, a nie je dy nie cza so wy.
Tym sa mym, na wet w przy pad ku
za trzy ma nia czy po sto ju po jaz du,
zwią za ne go z prze rwą w po dró ży,
nie doj dzie do prze rwa nia ru chu
po jaz du w ro zu mie niu prze pi sów

usta wy o ubez pie cze niach obo -
wiąz ko wych.

Sąd Ape la cyj ny w Bia łym sto -
ku w wy ro ku z 9 mar ca 2020 r.
(I ACa 826/19) wska zał, że krót -
ko trwa ły po stój po jaz du w trak cie
tra sy w za tocz ce par kin go wej,
w ce lu spraw dze nia go, z za -
mia rem kon ty nu owa nia jaz dy,
przy włą czo nym sil ni ku czy na głe
opad nię cie po jaz du w trak cie
spraw dza nia przy dat no ści go
do dal szej jaz dy (w trak cie krót -
ko trwa łe go po sto ju) po wo du je
moż li wość za kwa li fi ko wa nia po -
jaz du ja ko po zo sta ją ce go w ru -
chu. Tym sa mym nie sa mo za trzy -
ma nie (z za mia rem kon ty nu owa -
nia po dró ży), ale jej za koń cze nie
(wsku tek osią gnię cia ce lu) mo że
wy łą czać po jazd z ru chu w ro zu -
mie niu usta wy o ubez pie cze niach
obo wiąz ko wych, UFG i PBUK. 

Wy tycz na, a nie ob li ga to ryj na

kwa li fi ka cja

Na za koń cze nie war to wska -
zać jed nak na pew ne go ro dza ju
pu łap kę w zbyt nim spły ca niu te -
ma tu kwa li fi ka cji za trzy ma nia
czy po sto ju po jaz du, w kon tek -
ście uzna nia, że po jazd znaj du je
się w ru chu lub też po za nim. 

Wąt pli wość ta pły nie przede
wszyst kim z tre ści wy ro ku Są du
Naj wyż sze go z 22 ma ja 2019 r.
(II CSK 165/18), któ ry uznał, że
wy li cze nie za war te w ar ty ku le 34
ustęp 2 usta wy o ubez pie cze -
niach obo wiąz ko wych, UFG
i PBUK nie roz strzy ga sa mo
w so bie o pod sta wie od po wie -
dzial no ści po sia da cza lub kie ru -
ją ce go (w związ ku z po zo sta wa -
niem po jaz du w ru chu lub też
nie), ale je dy nie sta no wi przed -
mio to we okre śle nie przy pad ków,
w któ rych w ra chu bę wcho dzi od -
po wie dzial ność ubez pie czy cie la
z ty tu łu ubez pie cze nia OC.

Po dob nie stwier dził Sąd Ape la -
cyj ny w Bia łym sto ku w wy ro ku z 9
mar ca 2020 r. (I ACa 826/19),
uzna jąc, że wy kład nia ru chu w ro -
zu mie niu prze pi sów pra wa o ubez -
pie cze niach obo wiąz ko wych,
UFG i PBUK po win na na stą pić
z uwzględ nie niem de fi ni cji ru chu
w zna cze niu nada nym przez
art. 435 k.c. i ja ko ta ki: Ak tu ali zu je
się to za wsze wte dy, gdy me cha nicz -
ny śro dek ko mu ni ka cji sta no wi po -
ten cjal ne źró dło nie bez pie czeń stwa
zwią za ne go z tym, że jest na pę dza ny
przy uży ciu sił przy ro dy.

Tym sa mym, sa mo me cha -
nicz ne po rów ny wa nie enu me ra -
tyw ne go wy li cze nia przy pad ków,
o któ rych mo wa w ar ty ku le 34
ust. 2 usta wy o ubez pie cze niach
obo wiąz ko wych, UFG i PBUK,
pod kon kret ny stan fak tycz ny
mo że być my lą ce, a to z uwa gi
na wska za ne w ostat niej czę ści
ni niej sze go ar ty ku łu wy wo dy są -
dów, któ re ma ją ten den cje
do roz sze rza ją cej wy kład ni wska -
za ne go prze pi su, skut ku ją ce ob -
ję ciem od po wie dzial no ścią ubez -
pie czy cie li po sia da czy po jaz dów
me cha nicz nych OC moż li wie
wie lu zda rzeń szko dzą cych.

Ka mil Sztorc
rad ca praw ny

czytaj też na str. 19

ART. 34 USTAWY O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, UFG I PBUK

Ruch pojazdu chwilowo
unieruchomionego
Choć dla większości posiadaczy pojazdów mechanicznych zakres

ubezpieczenia OC wydaje się oczywisty, to przy zgłębieniu tego zagadnienia

okaże się, że ten zakres może być znacznie szerszy, niż przypuszczali, 

w zależności od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. 

Wyłączenie 

z ruchu 

powodujące 

ustanie ruchu

pojazdu następuje

wyłącznie 

w sytuacji, 

w której 

osiągnięto cel

podróży. 

Tym samym, 

nawet 

w przypadku

zatrzymania 

czy postoju

pojazdu,

związanego 

z przerwą 

w podróży, 

nie dojdzie 

do przerwania

ruchu pojazdu

w rozumieniu

przepisów 

ustawy 

o ubezpieczeniach

obowiązkowych.
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D
o dat ko wo od no we go ro -
ku 9% skład ki zdro wot nej
za pła cą zwol nie ni z niej

do tąd pre ze si i człon ko wie za rzą -
dów spół ek, peł nią cy swo je funk cje
z po wo ła nia. Ozna cza to dla nich
re al ną utra tę 9% za rob ków bądź
też wzrost kosz tów po stro nie
spół ki, przej mu ją cej na sie bie cię -
żar zre kom pen so wa nia tej stra ty. 

Pol ski Ład po zo sta wia jed nak
moż li wość pro wa dze nia dzia łal -
no ści w zgo dzie z pra wem, bez
ko niecz no ści opła ca nia skła dek
ZUS – w po sta ci jed no oso bo wej
spół ki ko man dy to wo -ak cyj nej.
Ta struk tu ra or ga ni za cyj na po -
zwa la rów nież nie za pła cić tzw.
da ni ny so li dar no ścio wej.

Jed no oso bo wa spół ka 

ko man dy to wo -ak cyj na

Nic nie stoi na prze szko dzie, by
w spół ce ko man dy to wo -ak cyj nej
(da lej rów nież ja ko „SKA”) funk -
cję za rów no kom ple men ta riu sza,
jak i ak cjo na riu sza peł ni ła jed no -
cze śnie ta sa ma oso ba fi zycz na. 

Choć w tej kwe stii ist nie ją roz -
bież no ści in ter pre ta cyj ne w dok -
try nie, to na le ży po dzie lić sta no -
wi sko Wo je wódz kie go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go w Gli wi cach,
któ ry w wy ro ku z 3 czerw ca 2013
r., od no sząc się do sy tu acji, gdy
ten sam pod miot był jed no cze -
śnie je dy nym kom ple men ta riu -
szem i stu pro cen to wym ak cjo na -
riu szem spół ki ko man dy to wo -ak -
cyj nej, orzekł: „...ża den prze pis
praw ny za war ty w sys te mie pra -
wa obo wią zu ją ce go nie unie moż -
li wia po wsta nia spół ki SKA
w kształ cie wy żej opi sa nym; ża -
den prze pis praw ny nie po wo du -
je ex le ge wy eli mi no wa nia z ob ro -
tu praw ne go ta kiej spół ki...”
(sygn. akt I SA/Gl 1328/12).

Zgod nie bo wiem z art. 125
Ko dek su spół ek han dlo wych

SKA to spół ka oso bo wa, ma ją ca
na ce lu pro wa dze nie przed się -
bior stwa pod wła sną fir mą,
w któ rej wo bec wie rzy cie li za zo -
bo wią za nia spół ki od po wia da
bez ogra ni cze nia co naj mniej je -
den wspól nik (kom ple men ta -
riusz), a co naj mniej je den
wspól nik jest ak cjo na riu szem. 

Spół ka po wsta je z chwi lą wpi -
sa nia do re je stru, na pod sta wie
spo rzą dzo ne go w for mie ak tu
no ta rial ne go sta tu tu, pod pi sa ne -
go przez wszyst kich kom ple men -
ta riu szy, wy stę pu ją cych wów czas
w ro li za ło ży cie li spół ki.

Wspól nik jed no oso bo wej 

spół ki ko man dy to wo -ak cyj nej

W art. 6 Usta wy z 13 pa -
ździer ni ka 1998 r. o sys te mie
ubez pie czeń spo łecz nych de fi -
niu ją cym pod mio ty pod le ga ją -
ce obo wiąz ko we mu ubez pie -
cze niu eme ry tal ne mu i ren to -
we mu nie ma mo wy o wspól ni -
ku spół ki ko man dy to wo -ak cyj -
nej. Jak wy ni ka z ust. 1 pkt 5
te go ar ty ku łu, ubez pie cze niu
pod le ga ją oso by fi zycz ne, któ re
na te ry to rium RP są oso ba mi
pro wa dzą cy mi po za rol ni czą
dzia łal ność oraz oso ba mi z ni -
mi współ pra cu ją cy mi, a w myśl
art. 8 ust. 6 pkt 4 i 4a za oso bę
pro wa dzą cą po za rol ni czą dzia -
łal ność uwa ża się:

● wspól ni ka jed no oso bo wej
spół ki z ogra ni czo ną od po wie -
dzial no ścią oraz wspól ni ków
spół ki jaw nej, ko man dy to wej lub
part ner skiej;

● ak cjo na riu sza pro stej spół ki
ak cyj nej wno szą ce go do spół ki
wkład, któ re go przed mio tem jest
świad cze nie pra cy lub usług.

Rów nież art. 66 usta wy
o świad cze niach opie ki zdro wot -
nej fi nan so wa nych ze środ ków pu -
blicz nych nie wy mie nia wspól ni -

ka SKA ja ko płat ni ka skład ki
zdro wot nej. Wska zu je on je dy -
nie, że obo wiąz ko wi te go ubez -
pie cze nia pod le ga ją człon ko wie
rad nad zor czych, a od 1 stycz -
nia 2022 r. rów nież oso by po wo -
ła ne do peł nie nia funk cji na mo -
cy ak tu po wo ła nia, któ re z te go
ty tu łu po bie ra ją wy na gro dze nie.

Jed no oso bo wa SKA

bez skła dek ZUS, 

w tym skład ki zdro wot nej

Z ko lei prze pi sy k.s.h. je dy nie
w okre ślo nych przy pad kach na -
ka zu ją po wo ła nie ra dy nad zor -
czej w spół ce ko man dy to wo -ak -
cyj nej. Prze pis art. 142 § 1 usta -
na wia ta ki obo wią zek tyl ko dla
SKA, w któ rych licz ba ak cjo na -
riu szy prze kra cza 25 osób. 

Wnio sek: pro wa dzą cy dzia łal -
ność w for mie jed no oso bo wej
spół ki ko man dy to wo -ak cyj nej
nie pod le ga obo wiąz ko we mu
ubez pie cza niu spo łecz ne mu ani
zdro wot ne mu. Oczy wi ście mo że
do tych ubez pie czeń przy stą pić
do bro wol nie.

Pol ski Ład, SKA

a da ni na so li dar no ścio wa

Przed się bior cy dzia ła ją cy na
pod sta wie struk tu ry SKA nie
za pła cą też da ni ny so li dar no -
ścio wej. Spół ki ko man dy to wo -
-ak cyj ne opo dat ko wa ne są na
pod sta wie art. 30a usta wy
o PIT, a prze pis ten nie zo stał
wy mie nio ny w art. 30h tej usta -
wy ja ko pod sta wa usta la nia da -
ni ny so li dar no ścio wej, któ rą sta -
no wi 4% nad wyż ka po nad 1 mln
zł su my do cho dów pod le ga ją -
cych opo dat ko wa niu na za sa -
dach okre ślo nych w art. 27
ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c
oraz art. 30f po ich od po wied -
nim po mniej sze niu.

Opo dat ko wa nie spół ki

i kom ple men ta riu sza

Po zba wio na oso bo wo ści praw -
nej spół ka ko man dy to wo -ak cyj -
na po sia da zdol ność praw ną,
czy li zdol ność do na by wa nia
praw i za cią ga nia zo bo wią zań,
i jest po dat ni kiem po dat ku do -
cho do we go od osób praw nych
(CIT). Stąd też przy wy pła cie zy -
sków z dzia łal no ści spół ki
na rzecz wspól ni ków zo bo wią za -
na jest do opo dat ko wa nia ich:

● 9% CIT w przy pad ku tzw.
ma łych po dat ni ków (a więc nie -
prze kra cza ją cych 2 mln eu ro
rocz ne go pro gu przy cho do we -
go) lub

● 19% CIT w przy pad ku po -
zo sta łych po dat ni ków.

Dzia łal ność w for mie SKA
opo dat ko wa na jest dla jej wspól -
ni ków po dwój nie, bo wiem wy pła -
co na im dy wi den da po wo du je
po ich stro nie ko niecz ność od pro -
wa dze nia 19% po dat ku PIT (je śli
wspól nik jest oso bą fi zycz ną) lub
CIT (je śli jest oso bą praw ną). 

Jed nak zgod nie z art. 30a
ust. 6a usta wy o PIT zry czał to -
wa ny po da tek od przy cho dów
uzy ski wa nych przez kom ple men -
ta riu sza z ty tu łu udzia łu w zy -
skach spół ki po mniej sza się
o kwo tę od po wia da ją cą ilo czy -
no wi pro cen to we go udzia łu
kom ple men ta riu sza w zy sku tej
spół ki i po dat ku na leż ne go
od do cho du tej spół ki. 

Ozna cza to, że w okre sie pię -
ciu ko lej nych lat po dat ko wych
(art. 30a ust. 6c) kom ple men ta -
riusz SKA bę dzie mógł po mniej -
szyć swój po da tek o wy li czo ną
we dług ww. za sad kwo tę po dat ku
za pła co ne go przez spół kę.
W kon se kwen cji mo że się oka -
zać, że w ogó le nie za pła ci po -
dat ku do cho do we go od uzy ska -
nej dy wi den dy.

Opo dat ko wa nie ak cjo na riu sza

Na po zio mie opo dat ko wa nia
ak cjo na riu sza je dy nie wspól nik bę -
dą cy płat ni kiem CIT mógł by –
przy speł nie niu okre ślo nych prze -
sła nek – ko rzy stać ze zwol nie nia
z opo dat ko wa nia wy pła ca nych mu
zy sków. Mó wiąc o jed no oso bo wej
SKA, w któ rej kom ple men ta riu -
szem i ak cjo na riu szem jest ta sa ma
oso ba fi zycz na, wspo mnia ne zwol -
nie nie nie wy stą pi. Prze są dza o tym
prze pis art. 5b ust. 2 usta wy o po -
dat ku do cho do wym od osób fi -
zycz nych, za li cza ją cy uzy ski wa ne
przez ak cjo na riu sza w SKA przy -
cho dy do źró dła z po za rol ni czej
dzia łal no ści go spo dar czej, pod le ga -
ją ce opo dat ko wa niu na za sa dach
ogól nych lub po dat kiem li nio wym.

Nie mniej, zgod nie z art. 147
§ 1 k.s.h., kom ple men ta riusz
oraz ak cjo na riusz uczest ni czą
w zy sku spół ki pro por cjo nal nie
do wnie sio nych do niej wkła dów,
chy ba że sta tut sta no wi ina czej.
Prze pis ten nie na rzu ca więc,
w ja kich wy so ko ściach wspól nik
ma uczest ni czyć w po dzia le zy -
sku w ro li kom ple men ta riu sza,
a w ja kich w ro li ak cjo na riu sza.

Pod su mo wa nie

Pro wa dze nie dzia łal no ści w for -
mie jed no oso bo wej spół ki ko man -
dy to wo -ak cyj nej to w no wych wa -
run kach Pol skie go Ła du cie ka we
roz wią za nie. Brak oskład ko wa nia
ZUS, w tym skład ką zdro wot ną,
jak i nie obar cze nie da ni ną so li dar -
no ścio wą to ko rzy ści prze ma wia -
ją ce za funk cjo no wa niem fir my
w tej struk tu rze. Każ dy przy pa dek
po wi nien być jed nak ana li zo wa -
ny in dy wi du al nie i od no szo ny
do kon kret nych oko licz no ści
otwie ra nia SKA. Po zwo li to z jed -
nej stro ny na zmi ni ma li zo wa nie
po ten cjal ne go ry zy ka, któ re mo że
wią zać się z prze for mu ło wa niem
jed no oso bo wej dzia łal no ści go -
spo dar czej w jed no oso bo wą spół -
kę ko man dy to wo -ak cyj ną, a z dru -
giej na wy bra nie naj ko rzyst niej -
szej dla sie bie for my pro wa dze nia
dzia łal no ści w no wym po rząd ku
po dat ko wo -praw nym.

Kan ce la ria 
Praw na Skar biec 

Specjalizuje się w ochronie
majątku, doradztwie

strategicznym 
dla przedsiębiorców 

oraz zarządzaniu 
sytuacjami kryzysowymi.

Obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład zakłada nowe zasady obliczania składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym zapłacą 

składkę proporcjonalną do uzyskanego z działalności gospodarczej dochodu, a ryczałtowcy 

– od osiągniętych przychodów. 

POLSKI ŁAD 

Czy możliwa jest działalność bez składek
ZUS i daniny solidarnościowej?

Zgodnie z art. 125

Kodeksu spółek

handlowych SKA 

to spółka osobowa,

mająca na celu

prowadzenie

przedsiębiorstwa pod

własną firmą, w której

wobec wierzycieli 

za zobowiązania 

spółki odpowiada 

bez ograniczenia 

co najmniej jeden

wspólnik

(komplementariusz),

a co najmniej 

jeden wspólnik 

jest akcjonariuszem.
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Nie świa do mość 

kon su men ta za trzy mu je

bieg ter mi nu 

przedaw nie nia rosz cze nia
Sąd Naj wyż szy uznał, że przedaw nie nie
rosz cze nia kon su men ta o zwrot nie na leż -
nych opłat w ubez pie cze niu na ży cie nie
bie gnie, do pó ki ten nie mógł do wie dzieć się
o ich abu zyw no ści. Uchwa ła ta jest ko rzyst -
na m.in. dla po sia da czy po lis z UFK – po da -
ła „Rzecz po spo li ta”.
Roz strzy gnię cie za pa dło w od po wie dzi na za -
gad nie nie praw ne przed sta wio ne przez Sąd
Okrę go wy w Biel sku -Bia łej. W swo im wy stą pie -
niu zwró cił się on do SN z py ta niem, czy „po -
czą tek bie gu ter mi nu przedaw nie nia rosz cze nia
kon su men ta bę dą ce go ubez pie czo nym lub
ubez pie cza ją cym z ty tu łu zwro tu świad cze nia
nie na leż ne go, zwią za ne go z po bra niem przez
ubez pie czy cie la w trak cie trwa nia umo wy ubez -
pie cze nia na ży cie z ubez pie cze nio wym fun du -
szem ka pi ta ło wym opłat nie sta no wią cych kosz -
tów udzie lo nej ochro ny ubez pie cze nio wej,
na pod sta wie nie do zwo lo nych (abu zyw nych)
po sta no wień umow nych (art. 385[1] k.c.), roz -
po czy na się zgod nie z art. 120 § 1 k.c. od dnia
po bra nia przez ubez pie czy cie la tych opłat, czy
też naj wcze śniej od chwi li roz wią za nia lub wy po -
wie dze nia wska za nej umo wy?”. 
W je go uza sad nie niu sę dzia Piotr Ła ko miak
wska zał, że zda niem Try bu na łu Spra wie dli wo ści
Unii Eu ro pej skiej ter min przedaw nie nia mo że
być słusz ny tyl ko wte dy, gdy kon su ment miał
moż li wość po zna nia swo ich praw przed roz po -
czę ciem bie gu lub upły wem wska za ne go po wy -
żej ter mi nu. 
W od po wie dzi Sąd Naj wyż szy stwier dził, że po -
czą tek bie gu ter mi nu przed sta wie nia rosz cze nia
nie mo że się roz po cząć, za nim kon su ment do -
wie dział się lub po wi nien do wie dzieć się o nie -
do zwo lo nym cha rak te rze po sta no wie nia (sy gna -
tu ra akt: III CZP 61/22).

(„Rzecz po spo li ta” z 17 stycz nia 2022 r.)

NSA o pod sta wie 

opo dat ko wa nia 

ubez pie czy cie li 

po dat kiem ban ko wym
Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny uznał, 
że przy usta la niu pod sta wy ob cią że nia po -
dat kiem ban ko wym za kład ubez pie czeń
nie mo że po mniej szać war to ści swo ich 
ak ty wów o war tość re zerw z ty tu łu po dat -
ku od ro czo ne go – in for mu je „Dzien nik 
Ga ze ta Praw na”. 
Wer dykt NSA zo stał pod ję ty w spra wie, w któ -
rej ubez pie czy ciel uznał, że je śli kom pen su je
ak ty wa i re zer wy z ty tu łu po dat ku od ro czo ne -
go, to po dob ny me cha nizm mo że za sto so wać,
usta la jąc pod sta wę do ob cią że nia po dat kiem
od nie któ rych in sty tu cji fi nan so wych (tzw. po -
da tek ban ko wy). Dy rek tor Kra jo wej In for ma cji
Skar bo wej uznał jed nak, że art. 5 ust. 2 usta -
wy o po dat ku ban ko wym nie po zwa la uwzględ -
niać re zerw przy usta la niu pod sta wy opo dat -
ko wa nia. Prze pis ten nie prze wi du je bo wiem
moż li wo ści po mniej sza nia war to ści ak ty wów
po dat ni ka o war tość re zerw z ty tu łu po dat ku
od ro czo ne go. 
Z tą in ter pre ta cją zgo dzi ły się za rów no WSA
w Gdań sku, jak i NSA. Przy wo łu jąc art. 5 ust. 2
usta wy, któ ry mó wi wy łącz nie o ak ty wach, sę -
dzia Bo gu sław Dau ter pod kre ślił, że usta wo -
daw ca nie prze wi dział moż li wo ści uwzględ nia -
nia przy pod sta wie opo dat ko wa nia utwo rzo nych
re zerw z ty tu łu po dat ku od ro czo ne go (wy ro ki
NSA z 13 stycz nia 2022 r., sygn.
akt III FSK 235/21 i III FSK33 24/21).

(„Dzien nik Ga ze ta Praw na” 
z 17 stycz nia 2022 r.)

Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW  ●  Z MEDIÓW

U
chwa ła SN zo sta ła pod ję ta
w od po wie dzi na py ta nie
praw ne za da ne przez Rzecz -

ni ka Fi nan so we go. 18 sierp nia 2020
r. zwró cił się on do SN z wnio skiem
o pod ję cie uchwa ły roz strzy ga ją cej
roz bież no ści w orzecz nic twie w wy -
kład ni pra wa od no szą cej się do za -
kre su od po wie dzial no ści ubez pie -
czy cie la za szko dy wy rzą dzo ne
w związ ku z ru chem po jaz dów wie -
lo funk cyj nych. Rzecz nik za py tał:

„Czy w świe tle art. 436 k.c.
w związ ku z art. 34 usta wy o ubez -
pie cze niach obo wiąz ko wych, Ubez -
pie cze nio wym Fun du szu Gwa ran -
cyj nym i Pol skim Biu rze Ubez pie -
czy cie li Ko mu ni ka cyj nych, od po -
wie dzial ność za kła du ubez pie czeń
wy ni ka ją ca z umo wy obo wiąz ko -
we go ubez pie cze nia od po wie dzial -
no ści cy wil nej po sia da czy po jaz -
dów me cha nicz nych obej mu je
szko dy wy rzą dzo ne przez wie lo -
funk cyj ny po jazd me cha nicz ny,
nie za leż nie od spo so bu wy ko rzy -
sty wa nia te go po jaz du w chwi li wy -
rzą dze nia szko dy?”.

In spi ra cją do wy stą pie nia by ła
ana li zo wa na przez RF spra wa cią -
gni ka rol ni cze go pod łą czo ne go
do be to niar ki. Do szło w niej do wy -
pad ku, w któ rym ucier pia ły dwie
ko bie ty – jed na zmar ła, zaś dru ga
do zna ła znacz ne go uszczerb ku
na zdro wiu. Rosz cze nia roz pa try -
wa ły dwa są dy: w Po zna niu i Ko -
sza li nie. Ten pierw szy przy znał za -
do śću czy nie nie sy no wi zmar łej
(sygn. akt XIV C 81/17). Z ko lei
dru gi w ca ło ści od da lił rosz cze nia
dru giej po szko do wa nej. Roz bież -
ność wy ni ka ła z od mien nej in ter -
pre ta cji po ję cia „ruch po jaz du”.

Mo ty wy wy stą pie nia

Te orze cze nia skło ni ły eks per -
tów Rzecz ni ka do prze pro wa dze -
nia po głę bio nej ana li zy orzecz nic -
twa są dów po wszech nych. Usta lo -
na zo sta ła roz bież ność w orzecz -
nic twie, choć na dal z do mi nu ją -
cym po glą dem, że ubez pie czy ciel
z OC ppm po no si od po wie dzial -
ność za szko dy wy rzą dzo ne przez
ruch po jaz du wie lo funk cyj ne go
tak że wów czas, gdy w cza sie szko -
dy wy ko ny wał in ne czyn no ści niż
ko mu ni ka cyj ne, ale zgod ne
z prze zna cze niem, do któ re go zo -
stał wy two rzo ny.

Eks per ci Rzecz ni ka za uwa ży li,
że jesz cze do nie daw na do mi no -
wa ło to pierw sze po dej ście – sze -
ro ka in ter pre ta cja po ję cia ru chu
po jaz du. No wy trend w orzecz -
nic twie po ja wił się po wspo mnia -
nym po wy żej orze cze niu TSUE
w spra wie Ro dri gu es de An dra de,
w świe tle któ re go ubez pie czy ciel

nie od po wia da za szko dy, je że li
głów ną funk cją po jaz du me cha -
nicz ne go w chwi li jej po wsta nia
nie by ła funk cja ko mu ni ka cyj na,
lecz ro bo cza. 

Jed nak ich zda niem orze cze nie
od no si się do in ter pre ta cji prze pi -
su dy rek ty wy okre śla ją ce go wy -
łącz nie mi ni mal ny stan dard ochro -
ny ubez pie cze nio wej w sys te mie
ubez pie czeń obo wiąz ko wych.

SN wziął stro nę Rzecz ni ka...

Zda nie urzę du po dzie lił Sąd
Naj wyż szy. W uchwa le z 14 stycz -
nia 2022 r. (III CZP 7/22) SN
w skła dzie sied miu sę dziów
orzekł, że:

„Od po wie dzial ność za kła du
ubez pie czeń wy ni ka ją ca z umo wy
obo wiąz ko we go ubez pie cze nia
od po wie dzial no ści cy wil nej po sia -
da czy po jaz dów me cha nicz nych
obej mu je szko dy wy rzą dzo ne
w wy ni ku pra cy urzą dze nia za -
mon to wa ne go w po je ździe tak że
wte dy, gdy w chwi li wy rzą dze nia
szko dy po jazd nie peł nił funk cji
ko mu ni ka cyj nej (art. 34 usta wy
z 22 ma ja 2003 r. o ubez pie cze -
niach obo wiąz ko wych, Ubez pie -
cze nio wym Fun du szu Gwa ran cyj -
nym i Pol skim Biu rze Ubez pie -
czy cie li Ko mu ni ka cyj nych – jedn.
tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 854
w związ ku z art. 436 k.c.)”.

Rzecz nik Fi nan so wy oce nił, że
z tre ści sen ten cji uchwa ły wy ni ka,
że Sąd Naj wyż szy po dzie lił pre -
zen to wa ne przez RF sta no wi sko
w od nie sie niu do za kre su od po -
wie dzial no ści gwa ran cyj nej za kła -
du ubez pie czeń, wy ni ka ją cej
z obo wiąz ko we go ubez pie cze nia
OC ppm, zwią za nej z ru chem po -
jaz dów wie lo funk cyj nych.

...ale pro blem po zo stał

Pro blem w tym, że jak przy po -
mnia ła Mo ni ka Chło pik, eks pert ka
Pol skiej Izby Ubez pie czeń, 2 grud -
nia 2021 r. w Dzien ni ku Urzę do -
wym Unii Eu ro pej skiej opu bli ko -
wa no no we li za cję dy rek ty wy
(2009/103/WE) do ty czą cej ubez -
pie cze nia w za kre sie od po wie dzial -
no ści cy wil nej za szko dy po wsta łe
w związ ku z ru chem po jaz dów me -
cha nicz nych i eg ze kwo wa nia obo -
wiąz ku ubez pie cza nia od ta kiej od -
po wie dzial no ści, w któ rej do pre cy -
zo wa no de fi ni cję po jaz du, a tak że
w do da nym do art. 1 punk cie 1a
dy rek ty wy wpro wa dzo no de fi ni cję
po ję cia „ruch po jaz du”. Brzmi ona
na stę pu ją co:

„1a) „ruch po jaz du” ozna cza
każ de uży cie po jaz du, któ re
w cza sie wy pad ku jest zgod ne

z funk cją po jaz du ja ko środ ka
trans por tu, nie za leż nie od cech
po jaz du i te re nu, na któ rym po -
jazd me cha nicz ny jest uży wa ny,
oraz nie za leż nie od te go, czy jest
on nie ru cho my, czy też znaj du je
się w ru chu”. 

To po sta no wie nie no we li, któ -
ra do 23 grud nia 2023 r. ma być
im ple men to wa na do kra jo wych
po rząd ków praw nych państw Unii
Eu ro pej skiej, wy peł ni lu kę w pol -
skim pra wie, w któ rym brak jest
de fi ni cji ru chu po jaz du.

Mo ni ka Chło pik zwra ca uwa -
gę, że do dat ko wo, w mo ty wie (5)
zmie nio na dy rek ty wa wska zu je:

„W wy da nych w ostat nim cza -
sie de cy zjach Try bu na łu Spra wie -
dli wo ści Unii Eu ro pej skiej, mia -
no wi cie w wy ro kach w spra wach
Vnuk, Ro dri gu es de An dra de
i Tor re iro, Try bu nał Spra wie dli -
wo ści do pre cy zo wał zna cze nie
po ję cia „ruch po jaz dów”.
W szcze gól no ści Try bu nał Spra -
wie dli wo ści wy ja śnił, że po jaz dy
me cha nicz ne ma ją z za sa dy słu -
żyć ja ko środ ki trans por tu, nie za -
leż nie od swych cech, oraz że
ruch ta kich po jaz dów obej mu je
każ de użyt ko wa nie po jaz du, któ re
jest zgod ne z nor mal ną funk cją
te go po jaz du w cha rak te rze środ -
ka trans por tu, nie za leż nie od te re -
nu, na któ rym po jazd me cha nicz -
ny jest uży wa ny, oraz nie za leż nie
od te go, czy po jazd jest nie ru cho -
my, czy też znaj du je się w ru chu. 

Dy rek ty wa 2009/103/WE nie
ma za sto so wa nia, je że li w cza sie
wy pad ku nor mal ną funk cją ta kie -
go po jaz du jest „użyt ko wa nie in ne
niż ja ko śro dek trans por tu”. Mo że
tak być w przy pad ku, gdy po jazd
nie znaj du je się w ru chu w ro zu -
mie niu art. 3 aka pit pierw szy tej
dy rek ty wy, po nie waż je go nor mal -
ną funk cją jest na przy kład „użyt -
ko wa nie ja ko prze my sło we lub rol -
ni cze źró dło ener gii”. W ce lu za -
pew nie nia pew no ści pra wa na le ży
uwzględ nić to orzecz nic two w dy -
rek ty wie 2009/103/WE po przez
wpro wa dze nie de fi ni cji „ru chu
po jaz du”.

Mo ni ka Chło pik wska zu je, że
im ple men ta cja dy rek ty wy po win -
na skut ko wać wy łą cze niem od po -
wie dzial no ści za szko dy wy rzą -
dzo ne przez ta kie po jaz dy, jak ko -
par ki, ła do war ki, mło car ki, ko -
siar ki itd. Zda niem eks pert ki bę -
dzie to wy zwa niem i pro ble mem
dla usta wo daw cy, bio rąc pod uwa -
gę do tych cza so we sta no wi sko
dok try ny i orzecz nic two. 

Ca ły wpis Mo ni ki Chło pik:
bit.ly/3INQJVN

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody
wyrządzone przez pojazd w ruchu 
niezależnie od jego wykorzystania 
Sąd Najwyższy uznał, że ubezpieczyciel odpowiada z OC ppm za szkody 
w związku z ruchem pojazdu mechanicznego bez względu na to, w jaki sposób był
on wykorzystywany w momencie zdarzenia. Inaczej podszedł do tego problemu
prawodawca unijny w opublikowanej niedawno noweli dyrektywy komunikacyjnej,
która wkrótce będzie implementowana do polskiego porządku prawnego.
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W
ostat nich la tach zde cy -
do wa nie zbyt czę sto ob -
ser wu ję, jak moc no

sprze daw cy sku pia ją się na tech ni -
kach sprze da ży, sztucz kach, tri -
kach, a za ma ło na dru giej oso bie.
Chciał bym do żyć wresz cie cza -
sów, kie dy po ziom ob słu gi klien -
ta bę dzie trak to wa ny z na le ży tą
po wa gą, jak spo sób sprze da ży. 

Ostat nio stwo rzy łem dość do -
sad ne po wie dze nie: W dzi siej szych
cza sach mniej sze zna cze nie ma to,
jak sprze da jesz. Du żo waż niej sze
jest to, jak ob słu gu jesz klien tów.

Kie dy pro wa dzę szko le nia dla
agen tów ubez pie cze nio wych, pro -
szę uczest ni ków, aby na kart kach
wy pi sa li, od ja kich osób lu bią ku -
po wać. Na tej pod sta wie two rzy -
my mo del su per a gen ta, któ rym
chcę się z wa mi po dzie lić. 

Naj częst sze ce chy wska zy wa -
ne przez uczest ni ków to:

● umie jęt ność do sto so wa nia się,
● do stęp ność,
● do radz two,
● do bre in ten cje,
● do bre ce ny,
● em pa tia,
● umie jęt ność ak tyw ne go słu -

cha nia,
● + ode mnie – do brze roz wi -

nię ty sto ry tel ling.

Do sto so wa nie

Pa mię taj my, że ja ko do rad cy
klien tów je ste śmy zo bo wią za ni
do do sto so wa nia się do nich, nie
od wrot nie. Cza sem mam wra że -
nie, że sprze daw cy ocze ku ją, 
że to klient do sto su je się do nich
– cze go mo gą się nie do cze kać.

Do sto so wa nie moż na po dzie -
lić na dwa ob sza ry:

● Pie nią dze – czy li do sto so wa -
nie na szej pro po zy cji do moż li -
wo ści fi nan so wych klien ta. Czę -
sto w sprze da ży mo że my za ob ser -
wo wać, że sprze daw ca „prze strze -
li” ce no wo z pro po zy cją dla klien -
ta, a ten w kon se kwen cji ucie ka.

● Ko mu ni ka cja – zu peł nie ina -
czej bę dzie my roz ma wiać z oso -
bą w po de szłym wie ku niż
z kimś mło dym. Do dat ko wo pa -
mię taj my, że klien ci ma ją swój
pre fe ro wa ny ka nał ko mu ni ka cji:
bez po śred nio, te le fo nicz nie, e -
-ma ilo wo, przez ko mu ni ka to ry.
For ma ta rów nież po win na być
do sto so wa na do pre fe ren cji.

Do stęp ność

Na si klien ci ocze ku ją od nas
do stęp no ści. Zbyt czę sto zda rza
się, że wy sy ła my za py ta nie,
dzwo ni my do do staw cy i nikt nie
od po wia da. Oczy wi ście nie mó -
wię, że ma my być 24/7 w za się gu
klien tów, jed nak od ode bra nia
cza sem po go dzi nach te le fo nu
od waż ne go klien ta jesz cze ni ko -
mu ko ro na z gło wy nie spa dła,
praw da? 

Do radz two

Kie dy my – lu dzie sprze da ży
do ko nu je my za ku pów, naj czę -
ściej ocze ku je my pro fe sjo nal ne -
go do radz twa. Nie ina czej spra -
wa ma się z na szy mi klien ta mi –
gdy by by ło ina czej, za wód sprze -
daw cy w wie lu bran żach był by
nie po trzeb ny. Klient zwra ca się
do nas z py ta niem, po nie waż ma
pro blem przy wy bo rze, wąt pli -
wo ści, oba wy – na szym za da -
niem jest mu po móc. Pa mię taj,
że pro fe sjo nal ne do radz two to
je den z naj lep szych spo so bów
ge ne ro wa nia po le ceń klien tów!

Do bre in ten cje

In ten cja to sło wo klucz
w sprze da ży. Na gra łem na wet

o tym osob ny od ci nek pod ca stu
za ty tu ło wa ny „Jed no ma gicz ne
sło wo w re la cji sprze daw ca –
klient”. Do bra in ten cja jest dzia -
ła niem dwu stron nym, przyj rzyj -
my się te mu. 

Sprze daw ca prze ko nu je klien -
ta do droż sze go ubez pie cze nia:

● do bra in ten cja – wie, że ten
ro dzaj bę dzie od po wied niej szy
dla klien ta i je go ro dzi ny;

● zła in ten cja – bra ku je mu
do pla nu mie sięcz ne go i w ten
spo sób mo że go pod bić.

Klient mó wi, że mu si to skon -
sul to wać z żo ną i da od po wiedź
do ju tra:

● do bra in ten cja – klient fak -
tycz nie jest za in te re so wa ny i chce
prze ko nać mał żon kę, po nie waż
po dej mu ją de cy zje wspól nie;

● zła in ten cja – klient w ten
spo sób chce ku pić so bie czas,
a pó źniej nie ode brać, nie od -
dzwo nić.

Do bra ce na 

(nie my lić z naj niż szą!)

Ce na czy ni cu da (ccc) to je -
den z naj głup szych mi tów

o sprze da ży, ja ki kie dy kol wiek
sły sza łem. Bio rąc pod uwa gę do -
sto so wa nie, do brą in ten cję i do -
radz two, klient ocze ku je, że na -

sza pro po zy cja bę dzie do sto so -
wa na rów nież do je go moż li wo -
ści fi nan so wych. 

Do bra prak ty ka:
Ofer ty czę sto ge ne ro wa ne są

au to ma tycz nie przez sys tem i za -
wie ra ją spo ro opcji. W tym wy -
pad ku za le cam, aby w e -ma ilu
wy sy ła nym do klien ta do kład nie
wska zać mu ru bry kę, gdzie znaj -
du je się roz wią za nie dla nie go,
aby uła twić mu po szu ki wa nie. 

Em pa tia

Spo ro mó wi się w ostat nich
la tach o ro li em pa tii w sprze da -
ży. Uwa żam, że Co vid jesz cze
wzmoc nił jej wagę. Na si klien ci
ocze ku ją od nas em pa tycz ne go
po dej ścia do nich, ich pro ble -
mów i wy zwań, z ja ki mi się mie -
rzą.

Umie jęt ność słu cha nia

Ko lej ny te mat, o któ rym
w ostat nich la tach po wie dzia no
już chy ba wszyst ko. Nie bę dę się
spe cjal nie roz wo dził, ale pa mię -
taj cie, że ist nie je spo ra róż ni ca

mię dzy słu cha niem a sły sze -
niem. Cza sy sprze da ży przez ga -
da nie ode szły daw no te mu do la -
mu sa. 

Roz wi jaj swo ją umie jęt ność 

sto ry tel lin gu

Sto ry tel ling to nic in ne go jak
umie jęt ność opo wia da nia hi sto -
rii. Do brze opo wie dzia na hi sto -
ria sta no wi w ar se na le sprze daw -
cy po tęż ne na rzę dzie. Hi sto rie
po mo gą nam w:

● ra dze niu so bie z obiek cja mi
klien tów,

● prze ko na niu tych, na któ -
rych moc no dzia ła do wód spo -
łecz ny,

● by ciu cie ka wy mi dla klien -
tów, 

● czę sto roz lu źnie niu at mos -
fe ry.

War to zbie rać, za pa mię ty wać
hi sto rie, a na stęp nie opo wia dać
je w od po wied nich mo men tach.
Te mat sto ry tel lin gu jest tak ob -
szer ny, że za słu gu je na osob ny
ar ty kuł.

Prze pis na su per a gen ta 

go to wy!

Oczy wi ście we źmy pod uwa gę,
że to tyl ko naj czę ściej wy mie nia -
ne ce chy, któ re wska zu ją agen ci
przy py ta niu: „od ja kich sprze -
daw ców lu bi cie ku po wać?”. W za -
leż no ści od te go, z kim roz ma wia -
my i co kon kret nie ofe ru je my,
ocze ki wa nia mo gą być róż ne.

Cie kaw je stem wa sze go do -
świad cze nia – ja kie jesz cze wa -
szym zda niem ce chy po sia da 
su per a gent? Daj cie znać w ko -
men ta rzu lub na pisz cie do mnie
wia do mość pry wat ną, za pra szam
na stro nę www.pa try kja sin ski.pl.

Pa tryk Ja siń ski
prak tyk, tre ner, 

men tor sprze da ży
au tor książ ki „Te le bo ha ter 

– jak wy bit nie sprze da wać
przez te le fon”

www.te le bo ha ter.pl

Wielokrotnie jako sprzedawcy mocno skupiamy się na tym, jak sprzedawać

skutecznie. Udoskonalamy techniki, zastanawiamy się nad zwiększeniem

wyników. Jedną z moich ulubionych odpowiedzi na tak zadane pytanie jest:

bądź takim sprzedawcą, od którego sam chciałbyś kupować. Skupmy się na

tym, kim jest taka osoba i jakie cechy w sobie pielęgnować, by się nią stać.

CZEGO KLIENCI OCZEKUJĄ OD AGENTÓW 

Jak zostać superagentem?

W dzi siej szych cza sach 
mniej sze zna cze nie ma to, 
jak sprze da jesz. Du żo waż niej sze 
jest to, jak ob słu gu jesz klien tów.

O
d zna kę „Za słu żo ny dla ubez pie -
czeń” moż na przy znać: oso bie 
fi zycz nej za trud nio nej w za kła -

dzie ubez pie czeń lub w in sty tu cji
ubez pie cze nio wej, oso bie pra cu ją cej
na rzecz ubez pie czeń, w tym pra cow ni -
kom na uko wym zaj mu ją cym się pro ble -
ma ty ką ubez pie cze nio wą lub krze wie -
niem wie dzy o ubez pie cze niach oraz in -
nym oso bom fi zycz nym lub praw nym,
kra jo wym i za gra nicz nym, któ re wnio -
sły zna czą cy wkład w roz wój ubez pie -
czeń w Pol sce.

Od zna ki za rok 2021 otrzy ma li: 
Da mian An drusz kie wicz, To masz Bal -

cer, Be ata Ba lu ta, Łu kasz Bą bol, Se ba -
stian Cho jow ski, Ju sty na Dy mek, Piotr
Dy sz le wicz, Kon rad Dżbik, Mar cin Ec -
kert, Ma riusz Fli siuk, Ma riusz Gi lic ki,
Adam Gmur czyk, Ka ta rzy na Ja czyń ska,
Grze gorz Ja nas, An na Ja ni czek, Agniesz -
ka Kar bo wiak, Ma ciej Klo ze, Do ro ta Kra -
jew ska -Jad czak, Grze gorz Kraw czyk, To -
masz Mak sy mi lian Kru zel, To masz Ku lik,
Ar tur Kur cwe il, Bar tosz Kwie ciń ski, 
An drzej Łach, Ka ta rzy na Łub kow ska,

Mar cin Mal czyk, To masz Ma liń ski, Ja cek
Ma niu ra, Kry sty na Ma ty siak, Piotr Ma ty -
siak, Mar ta Mi ko łaj czew ska, Mi chał Mi -
ku siń ski, Piotr Mi rys, Mar cin Ne dwi dek,
Ka ta rzy na Nie gow ska -Re do, An na Olech,
Iwo na Onisk, Mar cin Or lic ki, An drzej Pa -
du szyń ski, Da wid Pia sec ki, Alek san dra
Pod haj ska, Sła wo mir Przy bu łek, Re na ta
Ro ki ta -Ro ga la, Agniesz ka Ro wiń ska, 
Iza be la Sa ba ła -Ba rań ska, An na Sa dow -
ska, Mar cin Se klec ki, Mał go rza ta Ski biń -
ska, Elż bie ta Aga ta Sko ru pa -Ka sja no wicz,
Ma riusz Smę tek, Woj ciech So liń ski,

Krzysz tof Soł ty sik, Da nie la So ti ro vic, Bar -
ba ra Sta cho wicz -Pratt, An na Tul, Krzysz -
tof Wa na to wicz, Ro bert Wat kow ski, Se ba -
stian Wiatr, Dag ma ra Wie czo rek -Bart -
czak, Kry stian Wier cioch, Jo an na Wil -
brandt, Mar ta Wilk -Mu sie ro wicz, An na
Wło dar ska -Po lo czek, Ja cek Wo ron kie -
wicz, Ma riusz Wój cik, Piotr Za droż ny,
Ka ta rzy na Za rem ba, Bar tło miej Za rzec ki,
Ane ta Za wi stow ska, Iwo na Ze mła, Ja kub
Ziem ba, Mar cin Zwa ra.

Sta tu et ki tra fi ły już do wy róż nio nych.          
■

POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ

Zasłużeni dla ubezpieczeń zostali odznaczeni
Jak co roku PIU przyznała odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Są one wręczane za pracę na

rzecz samorządu ubezpieczeniowego, pracę społeczną na rzecz rozwoju rynku

ubezpieczeniowego oraz wkład w edukację i podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej.
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P
a kiet upraw nia do sko rzy sta -
nia ze świad czeń w ra zie: 1)
cho ro by, 2) ob ra żeń cia ła

w na stęp stwie nie szczę śli we go wy -
pad ku, 3) po gor sze nia się sta nu
zdro wia w wy ni ku zaj ścia trud -
nych sy tu acji lo so wych wy mie nio -
nych w od po wied nim punk cie re -
gu la mi nu świad czeń oraz 4) uro -
dze nia się dziec ka. 

W przy pad ku za ist nie nia zda -
rze nia ob ję te go za kre sem usług to -
wa rzy stwo za pew nia oso bom wy -
mie nio nym w re gu la mi nie okre ślo -
ny, sze ro ki za kres świad czeń. Wa -
run kiem jest, aby zda rze nia wy stą -
pi ły lub zo sta ły roz po zna ne
w okre sie ochro ny z ty tu łu ochro ny
pod sta wo wej. W ra mach przy zna -
ne go li mi tu przy słu gu ją m.in.: wi -
zy ty le kar skie i pie lę gniar skie
po wy pad ku, wi zy ty le kar skie
w miej scu po by tu lub w pla ców ce
me dycz nej w przy pad ku cho ro by,
opie ka do mo wa po ho spi ta li za cji,
trans port me dycz ny w okre ślo nych
przy pad kach, ale tak że po kry cie
kosz tów fi zy ko te ra peu ty w miej scu
za miesz ka nia lub zor ga ni zo wa nie

i po kry cie kosz tów re ha bi li ta cji
oraz wi zyt w po rad ni re ha bi li ta cyj -
nej. Li mit świad czeń to wa rzy stwo
usta wi ło wy so ko, za zna cza jąc, że
mo że on być wy ko rzy sty wa ny wie -
lo krot nie, pod wa run kiem że od -
no si się do róż nych zda rzeń. To wa -
rzy stwo wy klu czy ło z za kre su
świad czeń cho ro by, któ re zo sta ły
roz po zna ne lub le czo ne, lub cho -
ro by, któ rych ob ja wy zo sta ły roz -
po zna ne lub le czo ne w okre sie pię -
ciu lat po prze dza ją cych roz po czę -
cie ochro ny ubez pie cze nio wej z ty -
tu łu umo wy pod sta wo wej.

Ubez pie czo na od kil ku mie się cy
od czu wa sil ne bó le le we go bar ku,
pro mie niu ją ce do łok cia. Ma jąc
abo na ment me dycz ny, umó wi ła się
na kon sul ta cję u le ka rza or to pe dy.
Le karz roz po znał jed nost kę cho ro -
bo wą ja ko „nie okre ślo ne cho ro by
tka nek mięk kich zwią za ne z ich
uży wa niem, prze cią że niem i prze -
si le niem; przy kurcz le we go sta wu
ra mien ne go”, wy sta wia jąc rów no -
cze śnie skie ro wa nie na kon sul ta cję
z fi zjo te ra peu tą. 

Kon sul ta cja z fi zjo te ra peu tą od -
by ła się 7 grud nia 2021 r. Ten że za -
le cił okre ślo ne za bie gi i okre ślił
licz bę po wtó rzeń każ de go z nich,
a wszyst ko to po twier dził na wła -
ści wym for mu la rzu. Tak zda rze nie,
jak i do ku men ta cja me dycz na

upraw nia ły do sko rzy sta nia z jed -
ne go ze świad czeń prze wi dzia nych
re gu la mi nem as si stan ce, okre ślo -
nym ja ko „re ha bi li ta cja”. 

Z de fi ni cji wy ni ka, że je śli
w na stęp stwie zda rze nia oso ba
upraw nio na, zgod nie ze wska za -
nia mi le ka rza spe cja li sty, wy ma ga
re ha bi li ta cji w do mu lub w po rad -
ni re ha bi li ta cyj nej, or ga ni za cją
i po kry ciem kosz tów zaj mie się to -
wa rzy stwo. W tym wy pad ku w grę
wcho dzi ły wi zy ty w po rad ni re ha -
bi li ta cyj nej. Klient ka na wet nie
roz wa ża ła kosz tów trans por tu
do po rad ni, acz kol wiek te rów nież
wcho dzą w za kres usłu gi.

Czy ta jąc re gu la min usług w czę -
ści do ty czą cej re ali za cji usług, do -
wie dzia ła się, że w przy pad ku wy -
stą pie nia zda rze nia na le ży –
przed pod ję ciem ja kich kol wiek dzia -
łań we wła snym za kre sie – nie -
zwłocz nie zgło sić proś bę o po moc
na po da ny w po li sie nu mer te le fo nu
cen trum po mo cy. Tak też po stą pi ła,
w do dat ku nie zwłocz nie, czy li 7
grud nia 2021 r. Kon sul tant ce po -
da ła wszyst kie wy ma ga ne da ne
oso bo we, nu mer te le fo nu, nu mer
po li sy; opi sa ła zda rze nie i ro dzaj
wy ma ga nej po mo cy. 

Kon sul tant ka po twier dzi ła
przy ję cie zgło sze nia, in for mu jąc
o trzy dnio wym ter mi nie (dni ro bo -

cze) roz pa trze nia zgło sze nia, któ -
re go nu mer zo stał po twier dzo ny e -
-ma ilem. Na po da ny w wia do mo ści
e -ma il ubez pie czo na wy sy ła po sia -
da ną do ku men ta cję me dycz ną do -
ty czą cą zda rze nia, tj. skie ro wa nie
na usłu gi, kon sul ta cję fi zjo te ra peu -
ty oraz za kres za bie gów okre ślo -
nych przez fi zjo te ra peu tę. 

10 grud nia to wa rzy stwo prze -
sy ła in for ma cję z proś bą o do sła -
nie kar ty z wi zy ty le kar skiej,
na któ rej zo sta ła udzie lo na po -
moc; za łą cza o.w.u. W od po wie -
dzi ubez pie czo na in for mu je, że
do ku ment z wi zy ty znaj du je się
w po rad ni re ha bi li ta cyj nej (ad -
res), za łą cza jąc scre en ze stro ny
pla ców ki me dycz nej świad czą cej
usłu gi w ra mach abo na men tu, po -
twier dza ją cy wi zy tę le kar ską. 

17 grud nia cen trum po mo cy
po na gla, in for mu jąc, że ocze ku je
na do sła nie do ku men ta cji me dycz -
nej po twier dza ją cej zaj ście zda rze -
nia ubez pie cze nio we go. 20 grud -
nia ubez pie czo na do sy ła skan z wi -
zy ty le kar skiej, okre śla ją cy ro dzaj
scho rze nia i za le ce nia do ty czą ce
dal sze go po stę po wa nia. 

28 grud nia cen trum po mo cy
dzwo ni po raz ko lej ny, upo mi na jąc
się o prze sła ne wcze śniej do ku -
men ty, a znaj du ją ce się w je go po -
sia da niu. Po twier dza to e -ma ilem,
w któ rym do da je, że ocze ku je

na ode sła nie „ra por tów me dycz -
nych – kart in for ma cyj nych z wi zyt
le kar skich, szcze gól nie z wi zy ty 26
li sto pa da 2021 r.”. Ubez pie czo na
raz jesz cze po twier dza w wia do -
mo ści elek tro nicz nej, że nie dys po -
nu je żad ny mi do ku men ta mi po za
ty mi, któ re już prze sła ła... Cen -
trum po mo cy nie ustę pu je. 6 stycz -
nia 2022 r. po now nie pro si o ra por -
ty me dycz ne...

9 stycz nia 2022 r. to wa rzy -
stwo prze sy ła de cy zję, z któ rej
wy ni ka, że przed sta wio ne do ku -
men ty me dycz ne nie po twier dza -
ją wy stą pie nia zda rze nia ubez pie -
cze nio we go w okre sie ochro ny
ubez pie cze nio wej, tym sa mym
nie po zwa la ją na wy da nie opi nii
me dycz nej – le kar skiej, do ty czą -
cej za sad no ści wnio sko wa nych
świad czeń me dycz nych. 

Do da je przy tym, że we dług
o.w.u. oso ba upraw nio na do otrzy -
ma nia świad cze nia jest zo bo wią -
za na umoż li wić cen trum po mo cy
do ko na nie nie zbęd nych czyn no -
ści do usta le nia oko licz no ści zda -
rze nia, za sad no ści i wy so ko ści
rosz cze nia (...). 

In for mu je o moż li wo ści zło że -
nia od wo ła nia lub zło że nia re kla -
ma cji, zło że nia wnio sku o roz po -
zna nie spra wy przez Rzecz ni ka
Fi nan so we go oraz pra wie zło że -
nia wnio sku do Rzecz ni ka Fi nan -
so we go o prze pro wa dze nie po stę -
po wa nia po za są do we go zwią za ne -
go z umo wą ubez pie cze nia. Oczy -
wi ście – rów nież z po wódz twa cy -
wil ne go. Z tych pod po wie dzi,
z uwa gi na kiep ską grę ubez pie -
czy cie la, ubez pie czo na za mie rza
sko rzy stać w peł ni...

Sła wo mir Dą blew ski
da blew ski@gma il.com

Klientka towarzystwa ubezpieczeniowego na życie korzysta od wielu lat 

z ochrony grupowej. Bezszkodowo. Do standardowych zdarzeń uwzględnionych

w polisie ubezpieczyciel dołączył atrakcyjny pakiet świadczeń assistance.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Odmowa świadczenia z assistance

W
punk cie pierw szym od kryw czy nie
bę dę – cze ka nas dal szy wzrost cen
ubez pie czeń cy ber i tech. Nie ste ty,

w kon tek ście szkód w tych ry zy kach ry nek
Eu ro py Środ ko wej jest wciąż po strze ga ny
przez pry zmat ryn ków Eu ro py Za chod niej
i USA, mi mo że u nas śred nie wy so ko ści
szkód są zde cy do wa nie niż sze. W efek cie
klien ci pła cą po rów ny wal ne ce ny jak na Za -
cho dzie. Uwa żam, że to się nie ste ty szyb ko
nie zmie ni. Wpływ na to bę dą mia ły brak de -
cen tra li za cji kom pe ten cji un derw ri tin go -
wych, nie du że port fe le ubez pie czo nych
klien tów (na ba zie któ rych trud no jest dy -
wer sy fi ko wać ce ny) oraz wciąż bar dzo wy so -
kie ry zy ko no wych ro dza jów zda rzeń cy ber. 

Kre atyw ność bez gra nic

Eks per ci od cy ber se cu ri ty zgod nie twier -
dzą, że naj więk sze za gro że nia w nad cho dzą -
cym ro ku to wciąż ata ki za po mo cą zło śli we -
go opro gra mo wa nia, szcze gól nie ty pu „ran -
som wa re”, oraz ata ki w „łań cu chu do staw”,
np. z wy ko rzy sta niem do staw ców IT. Jed no
jest pew ne – nu dzić się nie bę dzie my. 

Ostat nie glo bal ne ata ki z wy ko rzy sta niem
lu ki Log4Shell w kom po nen cie uży wa nym

w opro gra mo wa niu przez set ki ty się cy firm
na ca łym świe cie po ka za ły, że kre atyw ność
ha ke rów nie zna gra nic, a po stęp tech no lo -
gicz ny otwie ra ko lej ne płasz czy zny do te go
ty pu zda rzeń. Mo że się nie ste ty oka zać, że
efekt ata ków z wy ko rzy sta niem Log4S hel l
po zna my do pie ro w naj bliż szych mie sią -
cach, tak jak w przy pad ku ata ków na in fra -
struk tu rę Mi cro soft Exchan ge. 

Do te go do cho dzi wciąż ak tu al ne, a mo -
że bar dziej re al ne niż kie dy kol wiek za gro że -
nie, któ re w kra jach an glo sa skich okre śla się
mia nem „za gro że nia czar ne go ła bę dzia”
(black swan event). Teo ria czar ne go ła bę dzia
lub teo ria zda rzeń czar ne go ła bę dzia jest me -
ta fo rą opi su ją cą zda rze nie, któ re jest za sko -
cze niem, ma du ży wpływ i czę sto jest nie wła -
ści wie ra cjo na li zo wa ne po fak cie z ko rzy ścią
z per spek ty wy cza su (de fi niu ję za Wi ki pe -
dią). Mó wiąc po ludz ku: gdy wal nie, to zga -
śnie świa tło. Oby przy kład Log4 Shell był dla
wszyst kich ostrze że niem!

Wzrost wy ma gań 

w ob sza rze oce ny ry zy ka

Ko lej nym istot nym wy zwa niem ryn ku
jest wzrost wy ma gań ubez pie czy cie li cy ber

i tech w ob sza rze oce ny ry zy ka. Jest to nie -
unik nio ny pro ces opie ra ją cy się na pro stym
za ło że niu, że je śli się cze goś bar dziej bo isz,
to je steś bar dziej ostroż ny i po świę casz wię -
cej cza su na osza co wa nie ry zy ka. 

Tyl ko czy na pew no dzię ki do da niu 20 py -
tań do stan dar do wo za da wa nych 80 w ty po -
wym for mu la rzu cy ber ubez pie czy cie le bę dą
w sta nie pod nieść ja kość oce ny ry zy ka
i w efek cie ob ni żyć czę stość i wy so kość
szkód? Je śli pra cu je my na stan dar do wych
for mu la rzach, jed na ko wych dla wszyst kich,
to trud no za kła dać, że jest to efek tyw ne.
Prze cież ry zy ka klien tów róż nią się zna czą -
co w za leż no ści od bran ży, in fra struk tu ry IT
lub ro dza ju dzia łal no ści w przy pad ku firm
IT. Zda je my so bie spra wę, że waż nym efek -
tem po dej ścia opar te go na co raz bar dziej
roz bu do wa nych for mu la rzach oce ny ry zy ka
jest więk sza cza so chłon ność po stro nie
klien tów, po śred ni ków i na ko niec un der-
w ri te rów. Ma to nie ste ty rów nież wpływ
na czas prze twa rza nia za py tań oraz ro sną cy
od se tek klien tów, któ rym ry nek nie jest
w sta nie przed sta wić ofer ty. 

W tym ob sza rze po zy tyw na wy da je się
na to miast co raz bliż sza współ pra ca ubez pie -
czy cie li z fir ma mi zaj mu ją cy mi się bez pie -

czeń stwem IT. Część pro ce sów oce ny ry zy -
ka dzie je się dzi siaj „w tle” i nie an ga żu je
klien tów ani po śred ni ków. Do pew ne go
stop nia mo że prze ło żyć się to na lep szą 
se lek cję ry zy ka po stro nie ubez pie czy cie li. 
Ma jed nak zna czą cy wpływ na kosz ty un der-
w ri tin gu, a co za tym idzie – na koń co wy
koszt ubez pie czeń. 

Na ko niec zdra dzę coś zza ku lis un der-
w ri tin go wych na sze go ze spo łu. Czę sto zda -
rza nam się otrzy my wać wy peł nio ne for mu -
la rze oce ny ry zy ka in nych ubez pie czy cie li.
Nie miej sce, aby to oce niać, ale z wie lo stro -
ni co wych for mu la rzy wy cią ga my je dy nie
pięć –sie dem od po wie dzi, któ re nas in te re su -
ją i któ re na stęp nie po głę bia my. Resz ta nie
ma dla na szej oce ny ry zy ka żad ne go zna cze -
nia. Pro szę nie od bie rać te go opi su ja ko kry -
ty ki żad ne go z kon ku ren tów. W Fin dia rów -
nież uży wa my roz bu do wa nych for mu la rzy
oce ny ry zy ka. Na wet je że li są one opar te
w 100% na sys te mie IT, a ze sta wy py tań do -
sto so wy wa ne per klient, to nie zmie nia to fak -
tu, że na sze for mu la rze są tak że zbyt dłu gie
i skom pli ko wa ne dla klien tów. Mo gę tyl ko
do dać, że trak tu je my to ja ko na sze naj więk -
sze wy zwa nie i moc no in we stu je my w roz -
wią za nia tech no lo gicz ne, aby to zmie nić. 

Jest jesz cze je den ob szar roz wo jo wy wart
omó wie nia. Są to usłu gi bez pie czeń stwa IT,
ma ją ce wpływ na oce nę ry zy ka przed ubez -
pie cze niem oraz, co rów nie waż ne, po ma ga -
ją ce w mi ty ga cji ry zy ka w trak cie trwa nia
umo wy ubez pie cze nia. 

Tym ob sza rem, jak rów nież py ta niem, jak
po śred ni cy mo gą po móc klien tom i ubez pie -
czy cie lom w uprosz cze niu oce ny ry zy ka
w ubez pie cze niach cy ber, zaj mie my się w ko -
lej nych ar ty ku łach. 

To masz Gaj
pre zes za rzą du Fin dia

Tym razem podzielę się przemyśleniami na temat rozwoju ubezpieczeń

cyber i tech w perspektywie krótkoterminowej. Dłuższa perspektywa 

w tych ubezpieczeniach jest raczej domeną wróżek!

PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWA

Wyzwania rynku 
cyber i tech w 2022



C
zy to ozna cza, że wła sna
sieć sprze da ży nie ma już
sen su? Oczy wi ście nie

znam wła ści wej od po wie dzi na to
py ta nie. To wa rzy sząc przez wie le
lat róż nym sie ciom sprze da ży, za -
uwa ży łem pew ne pra wi dło wo ści,
któ re po ma ga ły lub prze szka dza ły
w ich roz wo ju. Dla te go zde cy do -
wa łem się po dzie lić mo imi wnio -
ska mi do ty czą cy mi te go, co we -
dług mnie war to ro bić, a cze go uni -
kać, kie dy za rzą dza się sie cią
sprze da ży wła snych pro duk tów
ubez pie cze nio wych. 

Moż na po wie dzieć, że ist nie ją
dwie dro gi bu do wa nia wła snej sie ci
sprze da ży. Pierw sza kon cen tru je się
na licz bie agen tów. Wa run kiem jej
suk ce su jest za zwy czaj dy na micz -
ny wzrost tej licz by i wią żą ca się
z tym wzra sta ją ca wiel kość sprze -
da ży. Szyb ki roz wój nie ma jed nak
nic wspól ne go z pro fe sjo na li za cją
współ pra cow ni ków. Dla te go ten
czyn nik sta no wi rów nież o sła bo ści
ta kiej sie ci. 

Je że li du ża część osób, któ re
zaj mu ją się sprze da żą w ta kiej sie -

ci, trak tu je to ja ko pra cę do dat ko -
wą lub chwi lo wy eks pe ry ment, to
mo że tak sa mo szyb ko odejść, jak
się po ja wi ła. To znów po wo du je
ko niecz ność ko lej nych re kru ta cji
i ko ło się za my ka. Głów ną ko rzy -
ścią ta kie go me cha ni zmu dzia ła nia
jest wzra sta ją ca licz ba ubez pie czo -
nych klien tów. 

Z dru giej stro ny, chcąc zbu do -
wać sieć pro fe sjo nal ną, za rzą dza ją -
cy wpa da ją w zu peł nie in ną pu łap -
kę. Jest nią nie ren tow ny sys tem wy -
na gro dze nia, po le ga ją cy na nad -
mier nym wspar ciu fi nan so wym
no we go agen ta lub agen ta prze -
cho dzą ce go z in nej fir my.
W pierw szych mie sią cach je go pra -
cy przy zna je się fi nan so wa nie, li -
cząc na to, że pó źniej je go sprze -
daż nad ro bi po nie sio ne po cząt ko -
wo przez fir mę in we sty cje. 

Nie ste ty efekt czę sto jest od -
wrot ny do za mie rzo ne go. Agent
przy zwy cza jo ny do do dat ko wych
bo nu sów w sy tu acji, kie dy się koń -
czą, po szu ku je dru gie go miej sca,
któ re da mu ty le sa mo lub wię cej.
Do dat ko wo nie rzad ko oka zu je się,

że sprze daż nie zbęd na do utrzy ma -
nia fi nan so wa nia agen ta by ła ni -
skiej ja ko ści i część po lis jest przez
klien tów za my ka na. 

Wnio sek jest na stę pu ją cy: 
Lo jal ność agen ta moż na uzy skać
tyl ko po przez wy so ką pro wi zję
od no wie nio wą, któ ra wią że go
z port fe lem sprze da nych ubez pie -
czeń. Je że li więk szość wy na gro -
dze nia za szy wa my w pro wi zji
pierw szo rocz nej, to na ra ża my się
na czę stą ro ta cję agen tów i nie -
rze tel ną sprze daż. 

Ko lej nym ele men tem wpły wa ją -
cym na roz wój sie ci jest ma ły de tal
zwa ny do dat ko wą na gro dą. Za chę -
cam za wsze do na śla do wa nia ja -
poń skich kor po ra cji, któ re nie sku -
pia ją się na dro gich na gro dach dla
wą skiej gru py naj lep szych pra cow -
ni ków. Sys te my mo ty wa cyj ne opie -
ra ją się tam na przy zna wa niu du żej
licz by na gród ma łej war to ści.
W mo jej oce nie jest to zde cy do wa -
nie lep sze roz wią za nie. Je śli jed nak
nasz bu dżet po chła nia wy ciecz ka
w eg zo tycz ne miej sce dla kil ku na -
stu lub kil ku dzie się ciu naj lep szych

sprze daw ców, to na ma łe kon kur sy
mo że już za brak nąć pie nię dzy. 

Je stem zwo len ni kiem te go, że by
każ de go mie sią ca stwa rzać szan sę
na do dat ko wą pre mię czy na gro dę
za wy si łek sprze da żo wy, któ ry pla -
su je się lek ko po wy żej ocze ki wa nej
śred niej. 

Na stęp ną rze czą war tą omó wie -
nia jest wiel kość struk tu ry za rząd -
czej. Oprócz po trze by za ra bia nia
pie nię dzy waż ną po trze bą mo ty -
wu ją cą do dzia ła nia jest do ce nie -
nie. Ta kie po czu cie, że ktoś waż ny
w or ga ni za cji za uwa ża mo ją pra cę.
Je śli jed nak struk tu ra jest zbyt nio
roz bu do wa na i wie lo po zio mo wa,
to sprze daw ca bar dzo rzad ko ma
moż li wość do świad czyć kon tak tu
z dy rek to rem sprze da ży, nie mó -
wiąc już o człon kach za rzą du. Jest
dla nich oso bą ano ni mo wą i tak
rów nież jest trak to wa ny. 

Kie dy mia łem moż li wość
współ pra cy z sie cia mi o pła skiej
struk tu rze za rzą dza nia, mo głem
za ob ser wo wać fan ta stycz ne efek ty
kon tak tu bez po śred nie go wy so ko
po sta wio nych w or ga ni za cji osób
ze sprze daw ca mi. Uścisk rę ki, po -
chwa ła bez po śred nia lub te le fo -
nicz na czy wi zy ta w od dzia le mia -
ły ogrom ny wpływ na mo ty wa cję
lu dzi. Kon takt z klien tem w du żym
stop niu opie ra się na ja ko ści na -
szych z nim re la cji. To dla cze go za -
nie dbu je my to w środ ku wła snej
or ga ni za cji? 

Kie dyś roz ma wia łem z pew ną
agent ką o mo ich po trze bach
ubez pie cze nio wych. Prze pro si ła
mnie na chwi lę, że by ode brać
waż ny te le fon. Roz po czę ła roz -
mo wę po an giel sku. Kie dy spy ta -
łem, kto do niej dzwo nił, oka za ło
się, że był to wi ce pre zes fir my,
w któ rej pra co wa ła. Dzwo nił po -
gra tu lo wać jej wy ni ku sprze da żo -
we go za ostat ni mie siąc. Zro bi ło

to na niej ogrom ne wra że nie. 
Je stem pe wien, że w du żym stop -
niu przy czy ni ło się do jej za an ga -
żo wa nia i co dzien nej pra cy. 

W ra mach roz wi ja nia efek tyw -
nej struk tu ry sprze da ży waż ne jest
rów nież prze ka zy wa nie do sie ci in -
for ma cji o mi sji, któ ra to wa rzy szy
sprze da ży ubez pie czeń. Część
agen tów mo ty wu je to, że ro bią coś
do bre go dla in nych. 

Je śli fir ma dba o pew ne go ro -
dza ju mar ke ting mi sji, na bie żą co
in for mu jąc ich o tym, w ja ki spo -
sób po ma ga swo im klien tom, to
z pew no ścią wpły wa to na ich lo jal -
ność i chęć dal szej pra cy. 

Ostat ni ele ment, o któ rym chcia -
łem na pi sać, to new ral gicz ny frag -
ment or ga ni za cji, ja kim jest me ne -
dżer sprze da ży. Jest to klu czo wa
oso ba, po nie waż ma za za da nie re -
kru ta cję, wdra ża nie i utrzy ma nie
no we go współ pra cow ni ka. Je śli
jed nak spo sób, w ja ki on jest wy na -
gra dza ny, nie da je mu moż li wo ści
osią ga nia wy so kich do cho dów, to
wcze śniej czy pó źniej za czy na zaj -
mo wać się in ny mi rze cza mi lub
sprze da żą wła sną. 

Zdzi wi łem się wie lo krot nie, wi -
dząc za sa dę, w ra mach któ rej
sprze daż wła sna me ne dże ra wli cza
się do wy ni ku ze spo łu i da je mu
moż li wość osią ga nia pre mii i nad -
pro wi zji z te go, co za ofe ro wał swo -
im klien tom. To ra czej nie pro wa -
dzi do two rze nia pro fe sjo nal ne go
ze spo łu, ale do sprze da ży wła snej
po łą czo nej z za rzą dza niem kil ko -
ma oso ba mi, da ją cym moż li wość
na zwa nia się me ne dże rem
i wzmoc nie nia swo je go au to ry te tu. 

My ślę, że mo że cie ka wą dro gą
jest eta ty za cja me ne dże ra, któ ra nie
tyl ko sta bi li zu je je go do chód, ale
da je moż li wość pod wyż sze nia je go
wy daj no ści, po nie waż pra cow nik
eta to wy pra wie za wsze jest bar -
dziej za an ga żo wa ny i nie bun tu je
się prze ciw ko kon tro li, ja ką fir ma
spra wu je nad ja ko ścią je go pra cy.

Adam Ku bic ki
adam.ku bic ki

@in dus.com.pl
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ZARZĄDZANIE I SPRZEDAŻ W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ

Czy można zbudować rentowną sieć sprzedaży?
W obecnych, dynamicznych czasach, zarządzanie i rozwijanie sieci sprzedaży
ubezpieczeń jest sprawą niełatwą. Obserwując zachowania rynku, można
zauważyć mocną restrukturyzację lub nawet likwidację sieci sprzedaży
własnej. Równolegle, coraz silniejsze stają się struktury pośredników
ubezpieczeniowych. 

Ż
ad ne z nich nie za ję ło jed -
nak miej sca pierw sze go,
na któ rym upla so wa ły

się... wy stą pie nia pu blicz ne. Wyj -
ście na sce nę, skie ro wa nie słów
za rów no do zna nych, jak i ob -
cych osób to akt wy ma ga ją cy od -
wa gi. Jesz cze wię cej ani mu szu
po trze ba, by zmie rzyć się na tej
sce nie w słow nym po je dyn ku!
Jak się do nie go przy go to wać?
Na przy kład się ga jąc po książ kę
przy go to wa ną przez To ma sza
Do łę gow skie go, prof. Szko ły
Głów nej Han dlo wej w War sza -
wie, i Woj cie cha La bu dę, człon ka
Ze spo łu Eks perc kie go w Kan ce -
la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Pod ręcz nik Szer mier ka

na sło wa da je od po wiedź
na py ta nia:

● Czym jest de ba ta i co ją
róż ni od dia lo gu i dys ku sji?

● Po co w ogó le po win no
się de ba to wać?

● Jak ar gu men to wać?
● Czy na każ dy te mat moż -

na de ba to wać?
● Jak wy stę po wać pu blicz -

nie i jak ra dzić so bie ze stre sem?

Nie tyl ko do star cza wie dzę na te mat isto ty de -
ba to wa nia, ale tak że za wie ra wy tycz ne – do za sto -

so wa nia w szko le, na uczel -
ni, pod czas wy da rze nia,
któ re go ce lem bę dzie skon -
fron to wa nie róż nych punk -
tów wi dze nia i za ję cie okre -
ślo ne go sta no wi ska. 

Po mo że zor ga ni zo wać,
prze pro wa dzić i oce nić de ba -
tę oks fordz ką. Pre zen tu je
rów nież 12 in nych, czę sto
bar dzo róż nych i eg zo tycz -
nych for ma tów de bat szkol -
nych i aka de mic kich, ta kich
jak: bry tyj ska de ba ta par la -
men tar na, de ba ta Lin coln -
-Do uglas, sy mu la cje ob rad
ONZ, jed no oso bo wa in dyj -
ska de ba ta Turn co at. Wszyst -
ko to z so lid ną pod bu do wą
teo re tycz ną, ko men ta rzem
o wa dach i za le tach da ne go
for ma tu, a tak że in for ma cją
o je go ge ne zie. Książ ka mo -
że sta no wić ba zę do two rze -
nia no wych for ma tów de ba -
to wa nia, do pa so wa nych
do wa run ków, po trzeb
i oko licz no ści. Z pew no ścią
za in te re su je nie tyl ko na -
uczy cie li szkol nych i aka de -

mic kich, uczniów i stu den tów, ale też pa sjo na tów
wy stą pień pu blicz nych, re to ry ki i słow nych po je -
dyn ków. A przede wszyst kim po mo że upo rać się
z ży cio wym lę kiem nu mer je den.                     ■

BIBLIOTECZKA UBEZPIECZENIOWCA

Jak pokonać lęk numer jeden
W znanym badaniu, przeprowadzonym w latach 70. ubiegłego wieku przez
londyński „Sunday Times”, zapytano ludzi o ich największe lęki. Nie było
dużym zaskoczeniem, że w czołówce listy znalazły się tak realne
zagrożenia, jak śmierć, choroba czy problemy finansowe. 

1%

W formularzu PIT wpisz nr KRS: 0000268931 
z dopiskiem: Dla Marka Śliperskiego 

Marek Śliperski

KRS: 0000268931

Po móż my Mar ko wi Śli per skie mu!

Szermierka na słowa. 

O debacie oksfordzkiej 

i nie tylko, pod redakcją 
Tomasza Dołęgowskiego 

i Wojciecha Labudy, 
480 stron, oprawa miękka 

ze skrzydełkami, cena 69 zł
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ak mó wi spe cja list ka, któ ra wraz

z ze spo łem eks per tów pra cu je

nad pro jek tem pol skich ure gu lo wań

w za kre sie dzia łal no ści ko smicz nej:

– Spój ne pol skie pra wo ko smicz ne ma
za pew nić nie tyl ko szyb szy roz wój ro dzi -
mych firm, ale też przy cią gnąć za gra nicz -
nych in we sto rów. Ure gu lo wa ne prze pi sy to
szan sa na sta bi li za cję i pew ność in we sty cji.

Wie le eu ro pej skich, ale też pol skich
firm ko smicz nych nie ma ro dzi me go,
bran żo we go ko dek su prze pi sów, któ ry mo -
że re gu lo wać ich dzia łal ność w prze strze -
ni ko smicz nej. Te prze pi sy są po trzeb ne,
by wska zy wać pra wa, ale też obo wiąz ki
po szcze gól nych pod mio tów za an ga żo wa -
nych w ko smicz ną grę. Przy kła do wym
pro ble mem do roz strzy gnię cia jest od po -
wie dzial ność za szko dy wy rzą dzo ne przez
śmie ci, któ re po ja wia ją się w ko smo sie
w wy ni ku dzia łal no ści czło wie ka i po stę pu
tech ni ki.

Ubez pie cze nie 

za stłucz kę w ko smo sie

Eks per ci zwra ca ją też uwa gę na po -

trze bę upo wszech nie nia ubez pie czeń

w sek to rze ko smicz nym, do cze go ko -

niecz ne są za chę ty usta wo daw cze. Cho -

dzi o roz strzy gnię cie, kto bę dzie od po -

wia dał za ja ką kol wiek szko dę, do któ rej

doj dzie w prze strze ni ko smicz nej lub

sub or bi tal nej – pro du cent, in we stor czy

skarb pań stwa. 

Dzia łal ność ko smicz na jest uzna na

za szcze gól nie nie bez piecz ną, a to mo -

że wy łą czać czyn nik od po wie dzial no ści

czło wie ka za po wsta łe szko dy.

– Sa te li ty czy in ne go ro dza ju obiek -
ty ko smicz ne to „ma te rie” trud ne
do ubez pie cze nia. Do ty czy to tak że nas,
choć nie je ste śmy jesz cze pań stwem wy -
pusz cza ją cym. W na szym usta wo daw -
stwie po win ni śmy się sku pić na tym, co
dla nas istot ne. 

Prze mysł ko smicz ny w Pol sce jest
w du żej mie rze opar ty na pry wat nych fir -
mach, star tu pach oraz na ukow cach, któ -
rzy współ pra cu ją z agen da mi mię dzy na ro -
do wy mi – po win ni śmy się sku pić
na ochro nie ich wła sno ści in te lek tu al nej
oraz do ko nań i osią gnięć – do da je Ka ta -

rzy na Ma li now ska.

Re gu la cje prze ciw 

nad mier nej ko mer cja li za cji

Mię dzy na ro do we re gu la cje praw ne

do ty czą ce prze strze ni ko smicz nej funk -

cjo nu ją od 1967 r., czy li po ja wi ły się

już dzie sięć lat po wy strze le niu pierw -

sze go na świe cie sa te li ty. Tzw. trak tat

o prze strze ni ko smicz nej pod pi sa li

przed sta wi cie le rzą dów USA, Wiel kiej

Bry ta nii i ZSRR. 

W tam tym cza sie nie by ło jed nak

mo wy o pod bi ja niu ko smo su przez pry -

wat ne fir my, a to głów ny z po wo dów,

dla któ rych zda niem eks per tów z Cen -

trum Stu diów Ko smicz nych Aka de mii

Le ona Ko źmiń skie go usta wo daw stwo

mię dzy na ro do we wy ma ga ak tu ali za cji.

Obec ne nie od po wia da na re al ne pro -

ble my przed się bior ców i oby wa te li. Mo -

wa o od po wie dzial no ści, za rzą dza niu

ry zy kiem, ochro nie śro do wi ska czy bez -

pie czeń stwie mi li tar nym. 

Nie za leż nie od glo bal nych roz wią -

zań ist nie je po trze ba wy pra co wa nia re -

gu la cji kra jo wych.

– Pol ski prze mysł ko smicz ny, choć nie
mo że się rów nać z osią gnię cia mi USA,
Ro sji czy Chin, już znaj du je się w mię dzy -
na ro do wej „grze o ko smos”. Świa to wi gi -
gan ci ko rzy sta ją z na szych usług, wie dzy,
do świad cze nia. Ma my szan se na gran ty
i z po wo dze niem je re ali zu je my. 

Naj waż niej sze jest to, że są za so by ka -
dro we, edu ka cja tech nicz na jest na wy so -
kim po zio mie. Bra ku je nam uru cho mie -
nia kra jo we go pro gra mu ko smicz ne go
oraz stwo rze nia pra wa ko smicz ne go. Te
dwa czyn ni ki mo gą po zwo lić na uwol nie -
nie ener gii w tym sek to rze w na szym kra -
ju – tłu ma czy Ka ta rzy na Ma li now ska.

Pra ce nad kra jo wym pra wem ko -

smicz nym trwa ją od 2012 r. Pierw szy

pro jekt usta wy o dzia łal no ści ko smicz nej

oraz Kra jo wym Re je strze Obiek tów Ko -

smicz nych tra fił do Rzą do we go Cen -

trum Le gi sla cji w 2017 r. Pro ces le gi sla -

cyj ny za trzy mał się na kon sul ta cjach pu -

blicz nych w 2018 r. Eks per ci ma ją na -

dzie ję, że w tym ro ku usta wa uj rzy świa -

tło dzien ne. 

Pod sta wo wym za da niem bę dzie za -

pew nie nie zgod no ści re gu la cji kra jo -

wych ze zo bo wią za nia mi mię dzy na ro do -

wy mi, m.in. trak ta tem o prze strze ni ko -

smicz nej, kon wen cją o mię dzy na ro do -

wej od po wie dzial no ści za szko dy wy rzą -

dzo ne przez obiek ty ko smicz ne i kon -

wen cją o re je stra cji obiek tów wy pusz -

czo nych w prze strzeń ko smicz ną.       ■

Trwają prace nad pierwszą polską ustawą o działalności kosmicznej. Regulacji można

spodziewać się już w tym roku. – Światowi gracze korzystają z usług polskich firm 
i instytucji naukowych. Mamy zasoby kadrowe i edukację techniczną na wysokim
poziomie. Krajowe prawo kosmiczne będzie naszą dźwignią rozwoju – mówi dr hab.

Katarzyna Malinowska, szefowa Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona

Koźmińskiego, ekspertka od prawa kosmicznego.

Do upowszechnienia ubezpieczeń 
w sektorze kosmicznym 
konieczne są zachęty ustawodawcze. 
Chodzi o rozstrzygnięcie, 
kto będzie odpowiadał 
za jakąkolwiek szkodę, do której dojdzie 
w przestrzeni kosmicznej lub suborbitalnej 
– producent, inwestor czy skarb państwa. 

Czas pomyśleć o ubezpieczeniach kosmicznych


