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Formularz zamówienia prenumeraty
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 22 844 78 86, e-mail: prenumerata@MiesiecznikUbezpieczeniowy.pl 

� Dane zamaWIaJącegO

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Adres:

Kod, miasto:

NIP:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

� Dane ODBIORcy pRenUmeRaty (JeżelI Inne nIż Dane zamaWIaJącegO)

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Adres:

Kod, miasto:

q   Chcę zapłacić przelewem q   Chcę zapłacić gotówką

Jak zamówić?

1. Wpłacić kwotę brutto na konto:
UWiK Sp. z o.o.
Ing Bank Śląski Sa 
14 1050 1025 1000 0090 3104 9910

2. Przesłać mailem wypełniony formularz 
zamówienia wraz z dowodem wpłaty 
(potwierdzeniem przelewu) 
e-mail: prenumerata@MiesiecznikUbezpieczeniowy.pl

Realizacja zamówionej prenumeraty rozpocznie się po zidentyfikowaniu 
płatności na koncie. Wtedy też zostanie wystawiona faktura VAT 
za prenumeratę.
Bez dowodu wpłaty formularz zamówienia jest nieważny. 
Bez formularza zamówienia identyfikacja płatności może być niemożliwa. 

Jak zamówić?

1. Przesłać mailem wypełniony i podpisany
formularz zamówienia 
e-mail: prenumerata@MiesiecznikUbezpieczeniowy.pl

2. Opłacić kwotę brutto + koszt pobrania 
    za zaliczeniem pocztowym przy odbiorze
    pierwszego zamówionego numeru 
    Miesięcznika

Pierwszy numer Miesięcznika zostanie wysłany pocztą (za pobraniem) 
po otrzymaniu formularza zamówienia. 
Koszt przesyłki za pobraniem (zgodnie z aktualnym 
cennikiem usług pocztowych) ponosi Zamawiający. 
Faktura VAT za prenumeratę zostanie przesłana 
wraz z pierwszym zamówionym numerem. 

(miejsce, data) (podpis Zamawiającego)

PRENUMER ATA „Mies ięczn ika  Ubezp ieczen iowego”

� pODpIS zamaWIaJącegO

pRenUmeRata ROczna cena netto cena brutto (z 8% Vat)

q  1 egzemplarz 399 zł 430,92 zł

q  2 egzemplarze
Drugi egzemplarz – 50% taniej! 599 zł 646,92 zł

q  3 egzemplarze
Trzeci egzemplarz – 75% taniej! 699 zł 754,92 zł

Uwaga! W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) ukazuje się jeden numer.
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W kolejnym numerze m.in.
technologie przyszłości,
życie

Uciec od 
niepewności

Wszelkie znaki na niebie 
i ziemi wskazują, że ter-
min rozpoczęcia obowią-
zywania dyrektywy IDD 
zostanie rzutem na taśmę 
przesunięty z 23 lutego na 
1 października 2018 r. 
Ostatnie miesiące upłynęły 
jednak w niepewności, 
kiedy ostatecznie regulacja 

wejdzie w życie. Ten stan zawieszenia stanowił 
niemałe wyzwanie dla rynku, o czym m.in. można 
przeczytać w artykule Patrycji Duszeńko-Majchrow-
skiej na s. 6. Rozważane przesunięcie terminu da 
branży dodatkowy czas na przygotowania i doszli-
fowanie strategii. A kwestii budzących wątpliwości 
i emocje wciąż nie brakuje. Wśród nich wymienić 
można nadmiar obowiązków informacyjnych (Paweł 
Stykowski, s. 8), problematykę zwolnienia z obowiąz-
ków ustawy niektórych przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń (Jakub 
Pokrzywniak, s. 13), zależności między obowiązkami 
wynikającymi z IDD i MiFID II (Wojciech Kapica, 
Zuzanna Piotrowska, s. 16) czy wątpliwości dotyczące 
regulacji w zakresie zarządzania produktem (Anna 
Grykin, s. 18). Jednak mimo obszarów jeszcze niedo-
precyzowanych ubezpieczyciele deklarują gotowość na 
IDD. Pod tym względem dużo bardziej zróżnicowani 
są w swoich ocenach agenci – warto wsłuchać się w ich 
głosy, które przedstawiamy na s. 10–12.

W codzienności biznesowej ubezpieczyciele sta-
rają się uciekać od niepewności w jak największej 
liczbie obszarów. Niezbędne jest do tego odpowiednie 
wykorzystanie danych, o czym w tekstach Rober ta 
Niemyjskiego i Tomasza Piekarskiego (s. 20), 
Mateusza Ciesielskiego i Wojciecha Wolnego (s. 22), 
a także Mariusza Wichtowskiego (s. 24). Nieocenio-
nym i wciąż doskonalonym źródłem wiedzy są bazy 
danych prowadzone przez PIU (s. 33) oraz UFG 
(s. 30). Warto dbać o jakość danych, którymi bazy te są 
zasilane, i czerpać z nich jak najwięcej. Tyle możemy. 
Bo z tym, że ślimak to ryba, marchewka to owoc, 
a agent to dystrybutor – trzeba się pogodzić. 

Ida Krzemińska-Albrycht
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Ww ciągu ostatnich 2 lat fotel prezesa 
w KuKe zwalniał się 3 razy. teraz znów 
zostanie zajęty. nowemu prezesowi pozo-
staje więc życzyć, aby było mu w tym 
fotelu wygodniej niż poprzednikom. I od 
informacji o powołaniu Janusza Włady-
czaka na prezesa KuKe rozpocznijmy 
przegląd ostatnich zmian kadrowych. 

europejska przeszłość
nadzwyczajne walne zgromadzenie 
akcjonariuszy KuKe powołało nowego 
prezesa zarządu. stanowisko obejmie 
Janusz władyczak, który od czerwca 
2016 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu 
odpowiedzialnego za rozwój i sprze-
daż produktów ubezpieczeniowych. 
wcześniej związany z branżą funduszy 
inwestycyjnych oraz zagranicznymi ban-
kami inwestycyjnymi. Pracował m.in. 
w PKo tfI, centrali raiffeisen banku 
w wiedniu, calyon corporate and 
Investment bank czy crédit agricole 
cIb, gdzie odpowiadał za relacje oraz 
zawieranie transakcji z największymi 
przedsiębiorstwami oraz instytucjami 
finansowymi z krajów takich jak rosja, 
Kazachstan, ukraina.
 
PoWRót do FRancJI
Pascal Perrier, dotychczasowy szef 
spółek ubezpieczeniowych cardifu, od 
1 maja 2018 r. przejdzie do bnP Pari-
bas cardif we francji. do zespołu bnP 
Paribas cardif dołączył zaś Grzegorz 
Jurczyk, obejmując funkcję członka 
zarządu pełniącego obowiązki prezesa 
w cardif Życie oraz dyrektora majątko-
wego oddziału cardif. nominacja czeka 
na zatwierdzenie przez Komisję nadzoru 
finansowego. w trakcie swojej kariery 
zasiadał w zarządach bankowej spółki 
fiata, santander consumer banku, Ge 
money banku i bPh.

SERbSko-aUStRIac-
kie doświadczenia
Daniela Sotirovic 
została powołana na 
stanowisko członka 
zarządu (coo) uniqi 
odpowiedzialnego za ope-

racje, It oraz departament organizacji 
i Projektów. Przed dołączeniem do składu 
polskiej uniqi daniela sotirovic przez 
wiele lat była związana z uniqą w austrii 
oraz serbii. Karierę w ubezpieczeniach 
rozpoczęła w dużej międzynarodowej 
grupie finansowej w serbii, gdzie odpo-
wiadała za rozwój organizacji i procesy. 

zachodnie wykształcenie, polska 
WPRaWa
dotychczas trzyosobowy zarząd tuw 
Pzuw został wzbogacony o kolejnego 
członka – Jakuba 
Papugę, który będzie 
odpowiadał za ryzyko. 
Jakub Papuga z sekto-
rem finansowym zwią-
zany jest od kilkunastu 
lat. Karierę zawodową 
zaczynał w sektorze 
bankowym: najpierw 
w jego nadzorze, a póź-
niej w banku komercyjnym. od ponad 
6 lat związany zawodowo z grupą Pzu, 
gdzie od początku zajmował się tematyką 
zarządzania ryzykiem. Jakub Papuga jest 
absolwentem akademii Górniczo-hutni-
czej im. stanisława staszica w Krakowie. 
Kształcił się również w the european 
center for advanced research in econo-
mics and statistics (ecares) na univer-
sité libre de bruxelles w belgii.

PRaktykI z aMERykI I PRaMERIkI
Pramerica wzmocniła zarząd poprzez 
powołanie na stanowiska członka zarządu 
Borysa Kowalskiego, który odpowie-
dzialny będzie za Pion finansowo-aktu-
arialny spółki. borys Kowalski związany 
jest z Pramericą od czerwca 1999 r. Jako 
dyrektor działu aktuariatu i główny 
aktuariusz odpowiadał za funkcję aktu-
arialną w spółce, a od stycznia 2017 r. 
nadzorował również Pion finansowy. 
wcześniej pracował w manulife financial 
w toronto w Kanadzie oraz w f&G life 
w baltimore w usa. 

zgody I l’aPPRobatIon
nominacja borysa Kowalskiego uzyskała 
już akceptację Komisji nadzoru finan-

sowego. zgód od nadzoru doczekali się 
również:

 y Pierre-Alexis Brabis jako członek 
zarządu odpowiedzialny za zarządzanie 
ryzykiem w cardif Życie,

 y Andrzej Grzych jako członek 
zarządu odpowiedzialny za zarządzanie 
ryzykiem w spółce ubezpieczeniowej 
crédit agricole,

 y Jacek Kugacz jako prezes Ptr-u,
 y Elżbieta Pacholczuk jako członek 

zarządu odpowiedzialny za zarzą-
dzanie ryzykiem w bz wbK-avivie 
i bz wbK-avivie Życie.

 
PolSka na czElE SUbREgIonU 
północnego
Grupa marsh utworzyła w regionie 
europy Środkowej i Południowo-
-wschodniej nowy subregion północny, 
z polską spółką na czele. Artur Grześ-
kowiak, prezes marsh Polska, czło-
nek regionalnego zespołu zarządzają-
cego marsh, otrzymał dodatkową rolę, 
w ramach której odpowiedzialny będzie 
za rynki: polski, czeski, słowacki oraz 
kraje bałtyckie. 

w środku europy
Marek Mozer został powołany do 
zarządu Greco Jlt. będzie odpowie-
dzialny za bieżące funkcjonowanie spółki. 
marek mozer dołączył do zespołu Greco 
Jlt we wrześniu 2017 r. odpowiadał 
za obszar współpracy z ubezpieczycie-
lami w zakresie ubezpieczeń masowych 
i implementację rozwiązań sprzedażo-
wych u klientów. w trakcie kariery marek 
mozer pracował m.in. dla ergo hestii, 
Pzu, warty i VIG-u. doświadczenie 
zdobywał również w bIK brokers i mil-
lennium leasing. q

d z i a ł  k a d r

Międzynarodowe akcenty
Dwóch nowych prezesów, trzech nowych członków zarządów. Im noworoczne życzenia sukcesów zawodowych udało się przekuć w czyn 
już na samym początku roku. W awansie zapewne pomogły im bogate doświadczenia, również międzynarodowe. – Ida KrzemIńsKa-albrycht

zmarł prof. Bogusław Banaszak, członek 
rady nadzorczej Pzu. był konstytucjona-
listą, sędzią trybunału stanu, członkiem 
Komisji weneckiej, twórcą i dziekanem 
wydziału Prawa i administracji uniwersy-
tetu zielonogórskiego oraz autorem kilkuset 
prac naukowych i doktorem honoris causa 
wielu prestiżowych uczelni.

JaKub 
PaPuGa

danIela 
sotIroVIc
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w  m o j e j  o p i n i i

Polska gospodarka rozwija się. w ciągu 
tego roku urośnie zapewne o ponad 
4%. zamożność polskiego społeczeń-
stwa wzrasta. Polacy zarabiają coraz 
więcej. zaspokoili już swoje pierwsze 
potrzeby i będą mieć coraz więcej pie-
niędzy do przeznaczenia na inne cele. 
Kondycja branży ubezpieczeń na życie 
jest pochodną zamożności społeczeń-
stwa – ilości wolnych środków, poziomu 
majątku. dlatego uważam, że po okre-
sie stagnacji rynku ubezpieczeniowego 
zacznie on znowu rosnąć. 

w świecie mitów
nie stanie się to jednak za dotknięciem 
magicznej różdżki. wiele osób wciąż 
funkcjonuje w świecie mitów, z którymi 
walczymy w naszej kampanii o młodych 
bogach – jestem piękny, młody, zdrowy, 
nic mi się nie stanie, będę żył wiecznie. 
Ludzie nie dopuszczają do siebie myśli o choro-
bach, wypadkach, o tym, co będzie na starość, 
albo o tym, co się stanie z ich bliskimi, kiedy 
ich zabraknie. My staramy się trochę Polaków 
otrzeźwiać. naszą kampanią pracujemy 
na cały rynek, ale nie przeszkadza nam 
to i cieszymy się, że do tej narracji dołą-
cza coraz więcej zakładów ubezpieczeń. 
Im więcej będziemy o tym mówić, tym 
więcej osób pomyśli o ubezpieczeniu.

agent jak żołnierz przyszłości
w uświadamianiu potrzeb nie do przece-
nienia są agenci. to oni wykonują ogrom 
pracy u podstaw. sami klienci są też zado-
woleni z ich usług – to widać w „raporcie 
wpływu” Polskiej Izby ubezpieczeń, 
widzimy to też w ocenach, którymi 
dzielą się z nami nasi klienci. w ubezpie-
czeniach na życie agenci byli, są i będą. 
oczywiście zawód agenta będzie podlegał 
ciągłej profesjonalizacji, bo wymagania 
klientów wraz z wzrostem ich poziomu 
życia też rosną. Klienci chcą wiedzieć 
więcej, chcą mieć lepszy serwis. I chcą też 
relacji, którą wypracować można tylko 

z drugim człowiekiem. naszym zadaniem 
jako ubezpieczycieli jest wsparcie naszych 
pośredników. Ponieważ wymogów nakła-
danych na agenta jest coraz więcej, to 
potrzebuje on wsparcia, by nie pogu-
bić się w regulacyjnym gąszczu. trzeba 
wyposażyć go w odpowiednie narzędzia, 
również elektroniczne, tak aby nie tracił 
czasu na kwestie poboczne, jak wypełnia-
nie papierów, a mógł skupić się na tym, 
co najważniejsze – na rozmowie. myślę, 
że agent będzie jak żołnierz przyszłości – obu-
dowany technologią, wyposażony w najlepsze 
narzędzia, może nawet w egzoszkielecie, ale 
to wciąż człowiek. Bo tylko człowiek z człowie-
kiem może wytworzyć taką relację, która sprzyja 
rozmowie o tak osobistych sprawach, o jakich 
rozmawia się przy ubezpieczeniu na życie. 

w regulacyjnym gąszczu
Profesjonalizacja agentów jest napędzana 
z jednej strony rosnącymi oczekiwa-
niami klientów, a z drugiej – regula-
cjami. Jednym z kluczowych wątków 
Idd jest postawienie w centrum klienta 
oraz sprzedaż prowadzona według jego 
potrzeb. I agenci, i ubezpieczyciele będą 
musieli ukierunkować się na doradztwo 
rozumiane jako podpowiedź i pomoc po 
analizie potrzeb klienta. 
my w Prudentialu od zawsze prowadzi-
liśmy sprzedaż w modelu doradczym 
i badaliśmy adekwatność produktów. 
Pewne aspekty tej analizy doprecyzowały 
się już przy rekomendacjach Komisji 
nadzoru finansowego. teraz doszły 
kolejne wymagania związane z Idd. cały 

proces przebiegał u nas stopniowo, bez 
skokowych zmian. tak też było w wielu 
innych firmach, bo większość graczy 
stosowała sprzedaż według potrzeb, 
a rekomendacje Knf-u jeszcze bar-
dziej skierowały myślenie życiówek na 
to zagadnienie. dlatego IDD wydaje mi się 
bardziej „oswojone” i stanowiące mniejsze 
wyzwanie niż np. RODO. Przy rodo zmiana 
jest dużo bardziej skokowa. wciąż jest też 
sporo kwestii, wokół których jest wiele 
emocji i niepewności interpretacyjnej, jak 
np. prawo do bycia zapomnianym. to dla 
nas nieoczywiste operacyjnie tematy. czas 
i praktyka pokażą, jaką drogę powinniśmy 
obrać. natomiast na pewno będzie się to 
wiązało z kosztami.

na tRzEch nogach
utwierdzona przez Idd analiza potrzeb 
klienta to podstawa działań w ubezpie-
czeniach na życie w każdym z jego aspek-
tów. rynek ubezpieczeń na życie stoi na 
trzech nogach: ochronie, oszczędzaniu 
i inwestowaniu. Każda z nich jest ważna 
i potrzebna, a produkty z każdej z tych 
trzech kategorii trzeba sprzedawać ade-
kwatnie do tego, czym one są, i adekwatnie 
do możliwości klienta. tu właśnie nie-
odzowna jest analiza potrzeb, by wybrać 
produkt odpowiedni dla klienta i by klient 
wiedział, co kupuje. Ochrony potrzebuje każdy, 
ale do inwestowania nadaje się już nie każdy. ci, 
którzy gorzej reagują na wahania wartości 
polisy, być może powinni wybrać bardziej 
przewidywalną klasę aktywów z mniejszą 
perspektywą wzrostu. Świetnie to widać 
w dyrektywie mifId. 
Kiedy Polska przejdzie kilka cykli 
koniunkturalnych, klientom łatwiej 
będzie zrozumieć, że wzrost nie jest 
liniowy. Poruszamy się po sinusoidzie 
– na górce nie trzeba się przesadnie 
entuzjazmować, a w dołku tracić wiary. 
najważniejsze, żeby mieć świadomość 
długoterminowego horyzontu w ochro-
nie, inwestowaniu i oszczędzaniu. q

Rynek ubezpieczeń na życie stoi na trzech nogach: ochronie, oszczędzaniu i inwestowaniu. Każda z nich jest ważna i potrzebna. 
Tylko produkty z każdej z tych trzech kategorii trzeba sprzedawać adekwatnie do tego, czym one są, i adekwatnie do możliwości 
klienta. Dlatego kluczem jest analiza jego potrzeb. – Jarosław bartKIewIcz

Przede wszystkim sprzedaż 
według potrzeb

Jarosław 
Bartkiewicz
jest prezesem 
Prudentiala.
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Ww branży ubezpieczeniowej temat dyrek-
tywy Idd znają chyba wszyscy. czytamy, 
słuchamy i rozmawiamy na jej temat od 
wielu miesięcy. część z nas miała okazję 
uczestniczyć w spotkaniach, grupach 
roboczych, naradach oraz różnego rodzaju 
konferencjach. dyskutowaliśmy o niej 
zarówno w Polskiej Izbie ubezpieczeń, jak 
i na zewnętrz przy okazji spotkań organi-
zowanych przez ministerstwo finansów. 
na jej temat powstało sporo artykułów 
– przede wszystkim dotykających materii 
prawnej, czasami biznesowej. 

to wszystko pokazuje, jak ważnym wyda-
rzeniem dla branży stała się implemen-
tacja dyrektywy Idd. nie powinno więc 
dziwić, że każdy zakład ubezpieczeń ma przed 
sobą klarowny imperatyw, którym jest sprawne 
wdrożenie nowych przepisów. Najlepiej, by 
odbyło się to w sposób, który w jak najmniej-
szym stopniu dotyka i ogranicza codzienny 
biznes. Jednak dla osób odpowiedzialnych 
za tę operację wdrożenie Idd to ciężki 
kawałek chleba, a sam proces przypomina 
wyprawę w regulacyjne nieznane. 

lEgISlacJa
dyrektywa Idd jest znana od 2016 r. 
Jednak projekt ustawy implementującej 
jej przepisy do polskiego systemu praw-
nego pojawił się dopiero w 2017 r. Począt-
kowo wydawało się, że projekt zostanie 
szybko przeprowadzony przez sejm 
i senat. Jednak prace parlamentarne nad 
nim przeciągnęły się, a nadejście wakacji 
sejmowych spowodowało, że zakończenie 
prac nad ustawą przesunęło się na jesień 
ubiegłego roku. Kiedy parlamentarzyści 
wrócili z urlopów, pojawiły się obawy, że 
rodzima ustawa może regulować więcej 
niż dyrektywa Idd. dodatkowo z bruk-
seli zaczęły napływać coraz silniejsze 
sygnały o możliwości przesunięcia daty 
wejścia w życie nowych przepisów na 
1 października 2018 r., która pierwotnie 
została wyznaczona na 23 lutego 2018 r. 

na żywym organizmie
to pokazuje, że od samego początku imple-
mentacja przepisów dyrektywy IDD do wnętrza 
organizacji biznesowej, jaką jest zakład ubez-

pieczeń, przypomniała operację na żywym 
organizmie. Ponieważ nie mogliśmy sobie 
pozwolić na czekanie na zakończenie prac 
i gotową ustawę, musieliśmy rozpocząć 
wdrażanie przepisów, których jeszcze 
formalnie nie było. Przy tym cały czas 
z tyłu głowy musieliśmy mieć dbałość 
o codzienny biznes. Idd jest bardzo 
ważną regulacją, dotykającą procesu dys-
trybucji ubezpieczeń, ale to nie może 
zastopować sprzedaży. 

Idd nie jest jedyną regulacją w tym 
roku, dlatego kalendarze wdrażania zmian 
regulacyjnych zapewne będą zmieniane 
tak, aby uwzględnić zmiany wynikające 
np. z rodo. Grupa europa specjalizuje 
się w sprzedaży ubezpieczeń we współ-
pracy z partnerami z różnych branż, 
głównie z bankami. wielu z naszych part-
nerów nie było od początku zaintereso-
wanych nowymi przepisami. musieliśmy 
zdobyć ich zainteresowanie i przekonać, 
że to jest ważny temat, któremu warto 
poświęcić odpowiednią uwagę. nowa 
ustawa narzuca nowe zadania i odpowie-
dzialność bezpośrednio na dystrybutora, 
którego bardzo często w pierwszej kolej-
ności trzeba wyedukować, a w następ-
nym kroku dyskutować i optymalizować 
procesy zmieniające sprzedaż. niepew-
ność co do dokładnego momentu wejścia 
w życie nowych przepisów nie była czyn-
nikiem ułatwiającym zarówno dialog, jak 
i sam proces przestawienia współpracy na 
nowy tryb. 

na kIEdy?
w momencie tworzenia tego artykułu 
jesteśmy jeszcze nadal w formalnym pro-

cesie zmiany implementacji daty wejścia 
w życie zarówno w unii europejskiej, 
jak i w Polsce na 1 października. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że nie będzie możli-
wego wcześniej scenariusza, że w Polsce 
ustawa będzie obowiązywać, a dyrektywa 
w unii nie, ponieważ wiązałoby się to 
z dualizmem niektórych uregulowań 
lub ich kompletnym brakiem w postaci 
dodatkowych rozporządzeń, zarówno 
unijnych, jak i bezpośrednio naszych 
rodzimych towarzyszących ustawie, 
w okresie przejściowym między lutym 
a październikiem.

Proces przesuwania daty wejścia w życie 
nowych przepisów trwa od października 
2017 r. i nadal się nie zakończył. w paź-
dzierniku ubiegłego roku z Parlamentu 
europejskiego zaczęły płynąć pierwsze 
formalne postulaty i wnioski o zmianę 
terminu. w tym czasie na naszym krajo-
wym podwórku trwają prace nad projek-
tem ustawy. w grudniu 2017 r. Prezydent 
andrzej duda składa swój podpis pod 
ustawą, która ma wejście w życie w lutym. 
w brukseli pojawiają się pierwsze for-
malne wniosku poparte trybem legisla-
cyjnym o przesunięcie momentu wejścia 
dyrektywy Idd na październik 2018 r. 

nie tylko w grupie europa, ale także 
w innych zakładach ubezpieczeniowych 
prace wdrożeniowe przyśpieszają sko-
kowo. Gotowa ustawa to doskonała pod-
stawa do rozmów i wprowadzenia zmian, 
więc dopiero pod koniec stycznia, gdy 
pojawiają się w Polsce formalne prace 
legislacyjne zmieniające termin ustawy, 
możemy spokojnie zacząć rozplanować 
w dłuższym horyzoncie czasowym dalsze 
prace. nadal aktualne są pytania: co z pra-
cami, które są już w toku, czy wdrażać 
częściowo przed czasem, czy wstrzymać 
i całościowo później? 

Jeśli spojrzymy na wdrożenie takiej dyrektywy 
jak IDD, to zakład ubezpieczeń potrzebuje na 
to co najmniej 6–9 miesięcy. Głównie chodzi 
o zmianę różnego rodzaju procesów wewnątrz 
firmy. Tu nie chodzi tylko o samo napisanie 
nowych procedur w przysłowiowym Wordzie. 

Wdrożenie jednej z najważniejszych regulacji dla branży ubezpieczeniowej przypomina przejazd rollercoasterem. Nie wiadomo, 
co czeka nas za każdym kolejnym zakrętem. – PatrycJa duszeńKo-maJchrowsKa

Wyzwania implementacji IDD 

Patrycja 
Duszeńko-Maj-
chrowska
jest dyrektorem Depar-
tamentu Zarządza-
nia Siecią Sprzedaży 
i wdrożeń Regulacji 
w grupie Europa.
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Konieczne jest przemyślenie nowych procesów, 
stworzenie, a na końcu ich wdrożenie. Jeśli 
zaś w grę wchodzą zewnętrzni partne-
rzy, to jeszcze przeprocesowanie nowego 
procesu wraz z nimi. na każdym z tych 
etapów musi być zachowana odpowiednia 
staranność, co pochłania czas. 

idd też dla nieubezpieczeniowców
tu dochodzimy do drugiego elementu. 
logistycznym wyzwaniem jest zgranie 
wielu strumieni działań, które mimo 
różnych niezależnych harmonogramów, 
ostatecznie muszą spotkać się w jednym 
kluczowym momencie wdrożenia. 
w grupie europa ponad 100 osób jest 
zaangażowanych w proces wdrożenia 
nowych przepisów wynikających z dyrek-
tywy Idd. najważniejsze rzeczy, z któ-
rymi mierzymy się w tym procesie, to: 

 ¨ Zmiany kilkudziesięciu kluczowych, 
a łącznie nawet kilkuset produktów. chodzi 
o zmiany wniosków, formularzy, 
procedur sprzedażowych pod każdy 
produkt, stworzenie odpowiednich 
sposobów badania potrzeb pod spe-
cyficzne grupy klientów i opisanie ich 
w przystępny dla dystrybutora sposób, 
dodanie nowych dokumentów jak 
np. IPId (ustandaryzowane informa-
cje o produkcie).

 ¨ Mamy do czynienia z kilkudziesięcioma 
aktywnymi, kluczowymi dystrybutorami, na 
których również jest położona olbrzymia 
odpowiedzialność za właściwe wdrożenie 
zmian po swojej stronie. efektem są wie-
lowątkowe i zróżnicowane negocjacje 
dotyczące zmian i poszukiwanie odpo-
wiedzi na takie pytania jak: co jest nie-
zbędne? co jest właściwe? jak coś zin-
terpretować w szczególnym przypadku?

 ¨ Do tego należy doliczyć kilka tysięcy ustan-
daryzowanych umów o współpracę, które 
także trzeba zmienić. to zaś wymaga 
dotarcia do partnerów z informacją, 
dlaczego proces, który znają od lat, 
musi zostać zmieniony. 

mamy także umowy dystrybucyjne/
agencyjne, które muszą ulec zmianie, 
np. przez dodanie nowych obowiązków, 
zweryfikowanie obecnych czy doda-
nie nowych dokumentów produkto-
wych. wśród nowych obowiązków są 
m.in. nowe wymogi szkoleniowe dla 
wszystkich osób zajmujących się dystry-
bucją. do tego zaś potrzebna jest zmo-
dyfikowana platforma e-learningowa. to 
oznacza konieczność dokonania wyboru 

lub potwierdzenia współpracy w tym 
obszarze z dostawcą technologicznym 
oraz stworzenie i opracowanie meryto-
ryczne i technologiczne materiałów szko-
leniowych. 

Z samymi szkoleniami wiążą się również 
nowe obowiązki wynikające z wyróżnie-
nia w zakładzie ubezpieczeń pracowni-
ków, którzy się nimi bezpośrednio zaj-
mują i również ich odpowiednio należy 
przeszkolić oraz zebrać od nich dodat-
kowe wymagane dokumenty i poprawnie 
je ewidencjonować. 

laSt bUt not lEaSt: It
na koniec nie wolno zapomnieć o bardzo 
istotnym elemencie, jakim jest koniecz-
ność wprowadzenia zmian do systemów 
informatycznych zakładu ubezpieczeń. 
to wymaga bliskiej współpracy z dzia-
łami It i zewnętrznymi wykonawcami 
oraz wygospodarowania na ten cel odpo-
wiednich zasobów. nie chodzi tylko 
o pieniądze, ale także o czas, który będzie 
poświęcony na aktualizację systemów 
wewnętrznych It. nie możemy również 
pominąć konieczności wprowadzenia 
odpowiednich zmian na stronach interne-
towych i platformach e-commerce. doty-
czy to ubezpieczycieli, którzy – tak jak 
europa – prowadzą sprzedaż w modelu 
direct. 

skoro już mamy nakreślony z grubsza 
plan prac, to możemy rozpocząć jego 
realizację. Jednak wszystkie rozmowy, zmiany 
i negocjacje są możliwe dopiero po potwierdze-
niu prawnych zapisów i wymagań, a te niestety 
są traktowane jako wiążące dopiero po zamknię-

ciu zmian legislacyjnych. wcześniej wszystko 
jest opatrzone klauzulą „do weryfikacji po 
ostatecznym zatwierdzeniu ustawy”. 

na to nakłada się jeszcze współpraca 
z dystrybutorami. tak jak już wcześniej 
wspomniałam, grupa Europa ma partnerów, 
którzy nie zawsze są związani z branżą finan-
sową. Dla nich temat IDD jest obcy, trudny 
i często musi być godzony z wewnętrznymi 
uwarunkowaniami każdego z nich. Dlatego nie 
potrafią oni rzucić wszystkiego w kąt i zająć się 
wprowadzeniem niezbędnych zmian w proce-
sach i systemach. wzajemnego dialogu nie 
ułatwiały wcześniej pytania dotyczące 
statusu ustawy, dyrektywy i ich wejścia 
w życie. bo skoro nowe regulacje mogą 
wejść za kilka miesięcy, to czy musimy 
wszystkie zmiany robić już dziś?

Proces implementacji dyrektywy Idd to 
olbrzymie wyzwanie dla każdego ubez-
pieczyciela. wyzwania logistyczne są, na 
szczęście czas nie jest już wyzwaniem, 
ponieważ żyjemy wizją pełnej zgodności 
regulacyjnej na 1 października. Podsu-
mowując, wdrożenie Idd wymaga od 
nas dobrego rozplanowania, zwinnego 
zarządzania projektem, dobrej organizacji 
i rozwoju współpracy w różnych obsza-
rach, zarówno sprzedażowych, produk-
towych, marketingowych oraz syste-
mowych czy też związanych z obsługą 
zarówno dystrybutorów, jak i klientów. 
Głęboko wierzymy, że zaczniemy już 
dużo wcześniej systematycznie wdrażać 
na rynek nowe rozwiązania, aby móc 
je w praktyce przetestować, tak aby być 
w pełni zgodni z regulacjami do paź-
dziernika. q

©Fotolia
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O
„Papierowe” bingo

Czemu IDD budzi tyle emocji? Dlatego, że dotyczy najważniejszego procesu w każdym zakładzie ubezpieczeń – procesu sprze-
daży, w którym nadmiar regulacji może negatywnie odbić się na całej branży. – Paweł styKowsKI

od kilku lat wprowadzane są coraz to 
nowe obowiązki informacyjne wzglę-
dem ubezpieczających i ubezpieczonych. 
Intencja jest jak najlepsza – upewnić się, 
że klient wie, co kupuje. niestety, prak-
tyka pokazuje, że wymagane przez prawo 
dokumenty mają dla klientów marginalne 
znaczenie. Po części wynika to z faktu, 
że klienci nie chcą czytać nudnych doku-
mentów. A po części wynika to z zalewu 
informacji wymuszonego przepisami. 
obowiązki informacyjne występują 
w różnych konfiguracjach – w zależności 
od rodzaju produktu, sposobu zawarcia 
umowy, a nawet rodzaju dystrybutora. 
w grze w bingo gracz sprawdza, czy na 
swoim kuponie ma wylosowane cyfry, 
a w grze w sprzedaż ubezpieczeń gracz 
sprawdza, jakie dokumenty informacyjne 
musi doręczyć. Jeśli doliczył się już czte-
rech – może śmiało krzyknąć „bingo!”.

„skorowidz” (art. 17 ust. 1 udur) 
ten dokument musi otrzymać każdy 
klient. zgodnie z rozporządzeniem 
wykonawczym, musi znajdować się na 
samym początku owu. Jest to wygodne 
rozwiązanie, gdyż siłą rzeczy – zawsze 
doręczamy go, doręczając owu. nie ma 
możliwości, żeby agent przez pomyłkę go 
nie dostarczył.

niemniej, dokument ten jest zupełnie 
bezużyteczny. Przyczyna jego porażki 
jest wpisana w przepis, który go reguluje. 
wymaga on, aby wyliczyć w tabelce, które 
jednostki redakcyjne owu określają:
1. przesłanki wypłaty odszkodowa-

nia i innych świadczeń lub wartości 
wykupu ubezpieczenia;

2. ograniczenia oraz wyłączenia odpo-
wiedzialności zakładu ubezpieczeń 
uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń lub 
ich obniżenia;

3. koszty oraz wszelkie inne obciążenia 
potrącane ze składek ubezpieczenio-
wych, z aktywów ubezpieczeniowych 
funduszy kapitałowych lub poprzez 
umorzenie jednostek uczestnictwa 
ubezpieczeniowych funduszy kapita-
łowych;

4. wartość wykupu ubezpieczenia 
w poszczególnych okresach trwania 
ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, 
w którym roszczenie o wypłatę warto-
ści wykupu nie przysługuje.

niestety, w praktyce okazuje się, że: 
 ¨ samo wyliczenie numerów postano-
wień niewiele daje; 

 ¨ pkt 1–4 są bardzo ogólne, przez co 
w tabeli musi się znaleźć odpowiednio 
dużo postanowień (z ostrożności wpi-
suje się wszystko, co może potencjal-
nie się kwalifikować);

 ¨ dwa ostatnie punkty dotyczą wyłącz-
nie ubezpieczeń na życie o charakterze 
inwestycyjnym, zatem tabele dotyczące 
zdecydowanej większości produktów 
mają jedynie dwa punkty.

Po dwóch latach wydawania klientom skorowi-
dzów okazuje się, że ich znaczenie w praktyce 
jest znikome. 

dokument informacyjny (idd)
zakłady ubezpieczeń będą musiały dorę-
czać taki dokument po wejściu w życie 
ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która 

transponuje do polskiego porządku praw-
nego postanowienia Insurance Distribution 
Directive. na tle skorowidza ten doku-
ment wypada bardzo zachęcająco – ma 
zawierać krótkie podsumowanie najważ-
niejszych informacji:

 ¨ co jest objęte ochroną?;

 ¨ co nie jest?;

 ¨ jakie są ograniczenia?;

 ¨ zakres terytorialny;

 ¨ okres;

 ¨ wysokość składki.

forma graficzna (wymuszona przez 
instrument wykonawczy do Idd) jest 
przejrzysta i miła dla oka. nie jest więc 
źle. Jednakże, z uwagi na fakt, że dokument ten 
nie może liczyć więcej niż dwie strony (co do 
zasady), informacje w nim zawarte muszą być 
bardzo ogólne. w sytuacji, gdy dokument 
ten dotyczy całego pakietu (np. oc+a-
c+nnw+assistance), opis będzie 
musiał być niezwykle skrótowy. zresztą, 
pierwsze wzory, które trafiają do nas 
z zachodu, pokazują, że tamtejsi ubez-
pieczyciele będę umieszczać w tym doku-
mencie bardzo ogólne informacje.

w przypadku produktów z elementem 
inwestycyjnym, wydaje się, że rolę doku-
mentu informacyjnego pełni key information 
document, którego konieczność doręczenia 

Paweł Stykowski
jest radcą prawnym, 
dyrektorem 
Departamentu 
Prawnego InterRisk.

ścieżka sprzedaży

Źródło: Opracowanie własne.

ankieta
– badanie 

potrzeb klienta

dobranie pro-
duktu do jego 

potrzeb

podstawowe 
informacje 
o umowie 

ubezpieczenia

informacja 
o charakterze 

wynagrodzenia

zawarcie 
umowy
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wynika z rozporządzenia Parlamentu 
europejskiego i rady (ue) nr 1286/2014 
z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie doku-
mentów zawierających kluczowe informa-
cje, dotyczących detalicznych produktów 
zbiorowego inwestowania i ubezpieczenio-
wych produktów inwestycyjnych (PrIIP). 
wydaje się. byłoby lepiej, gdyby zasada ta 
wynikała wprost z ustawy o dystrybucji 
ubezpieczeń. 

karta produktu (rekomendacja u)
od 1 kwietnia 2015 r., przy sprzedaży 
ubezpieczeń w kanale bancassurance, 
należy klientowi doręczyć kartę produktu, 
która – zgodnie z rekomendacją 15.4 
rekomendacji u – powinna zawierać 
bardzo szeroki katalog informacji. mia-
nowicie:
a) zakres ochrony ubezpieczeniowej, 
b) opis świadczeń przysługujących klien-

towi lub innym osobom z umowy 
ubezpieczenia, 

c) wysokość, terminy uiszczania i spo-
sobu naliczania wszystkich kosztów 
ponoszonych przez klienta, 

d) zasady ustalania wysokości świadczenia 
należnego z tytułu umowy ubezpie-
czenia, 

e) wysokość sumy ubezpieczenia oraz 
zasad i przesłanek jej ewentualnej 
zmiany, 

f) okres ochrony ubezpieczeniowej oraz 
zasad kontynuacji lub wznowienia tej 
ochrony, 

g) warunki wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpie-
czeń, 

h) informacje o prawie i sposobie rezy-
gnacji z ochrony ubezpieczeniowej 
wraz z informacją o jej skutkach oraz 
wysokości kosztów z tym związanych, 
ponoszonych przez klienta, 

i) zasady i tryb zgłaszania zdarzenia 
ubezpieczeniowego i reklamacji, 

j) sposoby, tryb rozpatrywania skarg, 
k) zasady obejmowania ochroną ubez-

pieczeniową osób innych niż klient 
i zakresu tej ochrony, 

l) wskazanie podmiotu uprawnionego 
do otrzymania świadczenia z umowy 
ubezpieczenia, 

m) informacje o prawie do odstąpienia od 
umowy ubezpieczenia w przypadku, 
gdy takie uprawnienie przysługuje 
klientowi, 

n) informacje o przepisach regulujących 
ewentualne opodatkowanie świadczeń 
zakładu ubezpieczeń. 

tak wiele informacji trudno zmieścić 
na dwóch stronach. Jako że starano się 

w takich kartach produktu zawrzeć jak 
najwięcej informacji, często powstawał 
kilkunastostronicowy potworek. zupeł-
nie nieczytelny dla klienta. można byłoby 
przyjąć, że dokument informacyjny 
wymagany przez Idd z korzyścią dla 
klientów może zastąpić kartę produktu 
przewidzianą przez rekomendację u. 
trudno jednak przewidzieć, jak na tę 
kwestię będzie się zapatrywał regulator.

informacje z art. 39 ustawy 
o PRaWach konSUMEnta
w przypadku sprzedaży na odle głość 
(np. przez telefon lub internet), 
konieczne jest doręczenie klientowi (na 
trwałym nośniku, oczywiście) informacji, 
o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy 
o prawach konsumenta. Z uwagi na obję-
tość katalogu tych informacji, pominę 
jego pełne przytoczenie. wystarczy wska-
zać, że zawiera on 19 pozycji, a jedną 
z wymaganych informacji jest informa-
cja co do języka, jaki będzie stosowany 
w komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą 
a klientem.
byłaby to tylko niegroźna uciążliwość, 
gdyby nie dotkliwa sankcja wynikająca 
z art. 41 tejże ustawy – w razie niedocho-
wania obowiązków informacyjnych, konsument 
ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie, 
bez konieczności ponoszenia kosztów należnych 
przedsiębiorcy.

ankIEta
nie zapominajmy, że oprócz obowiązków 
informacyjnych dodano również obowią-
zek zbadania potrzeb klienta. wprawdzie 
nie określono dokładnie sposobu prze-
prowadzenia tego badania, lecz zasadniczo 
przybierze ono formę ankiety, co najwyżej 
wypełnianej w różny sposób. Jeżeli zakład 
ubezpieczeń wybierze formę pisemną – 
mamy kolejny dokument, który musimy 
wręczyć klientowi. ale nie tylko wrę-

czyć, lecz poprosić o wypełnienie i zwrot. 
badanie potrzeb klienta ma głęboki sens 
przy oferowaniu produktów o charakterze 
inwestycyjnym – żeby dobrać produkt do 
jego potrzeb. w przypadku produktów 
typu oc ppm, ac czy ubezpieczenie 
domu, klient zasadniczo wie, czego chce, 
i może nie być zachwycony koniecznością 
wypełnienia ankiety. natomiast dobrze 
przygotowana ankieta może być skutecznym 
narzędziem cross-sellingu. 

FoRMa PaPIERoWa
Prawo cywilne dość szczegółowo regu-
luje formy czynności prawnych. obok 
znanej od bardzo dawna formy pisemnej, 
wprowadził formę dokumentową i elek-
troniczną. ustawa o dystrybucji w sto-
sunku do sposobu dostarczania informacji 
wprowadza zupełnie nową formę – postać 
papierową. 

Jako że termin jest zupełnie nowy i nie-
zdefiniowany ustawowo, można mieć 
pewne wątpliwości co do jego znaczenia. 
autorzy ustawy podpowiadają jednak, 
że nie chodzi o formę pisemną w rozu-
mieniu k.c. (tj. pismo z podpisem), lecz 
o pismo na papierze nawet bez czyjego-
kolwiek podpisu.

ustawa o dystrybucji zdecydowanie nie 
jest najbardziej zawiłym aktem praw-
nym w Polsce. można wręcz powiedzieć, 
że dzięki dość ogólnemu ujęciu wielu 
obowiązków, pozostawia wiele pola do 
interpretacji dla zakładów ubezpieczeń, 
agentów i brokerów. to dobre posunięcie, 
które pozwoli branży zastosować najbar-
dziej rozsądne rozwiązania. czemu więc 
Idd budzi tyle emocji? dlatego, że doty-
czy najważniejszego procesu w każdym 
zakładzie ubezpieczeń – procesu sprze-
daży, w którym nadmiar regulacji może 
negatywnie odbić się na całej branży. q

kluczowe dokumenty

Źródło: Opracowanie własne.

Karta produktu 
(Rekomendacja U)

Karta produktu 
(IDD)

Skorowidz 
(art. 17 ust. 1 uDur)

Informacje z art. 39 
ustawy o prawach konsumenta

kluczowe dokumenty
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Agenci o IDD
Prawdziwi doradcy od dawna gotowi
Jako niezależny doradca finansowy z uśmiechem czekam na dy-
rektywę IDD w praktyce. Według jej założeń będzie ona w kluczowy 
sposób umacniać profesjonalizm pośredników, a korzyści przede 
wszystkim odczują klienci. 
Po pierwsze, IDD zapewnia większą przejrzystość dystrybutorów 

w zakresie ceny, ryzyk, okresu produktów, tak aby klienci podejmowali świadome decyzje 
o zakupie. Po drugie, IDD wymusza badanie adekwatności produktu do potrzeb klienta, 
co również powinno pozytywnie wpłynąć na zadowolenie klientów. Po trzecie, władze 
nadzorcze będą weryfikować działania również pośredników. 
Po przeanalizowaniu głównych elementów IDD uważam, że jako niezależny doradca 
finansowy doradztwa Phinance jestem odpowiednio przygotowana. Firma dołożyła 
wszelkich starań, by przygotować nas doradców do wejścia IDD w życie. Szereg 
szkoleń pozwolił mi na dobre zrozumienie i przełożenie na praktykę słów ustawy. Już 
od października nasz dział prawny dawkował informacje związane z implementacją 
dyrektywy. Główne zagadnienia poruszane podczas zebrań oraz szkoleń dotyczyły 
nowych obowiązków pośredników, zmian technicznych, platform internetowych oraz 
samego procesu wdrożenia. Na rozporządzenie przygotowywaliśmy się już dawno – 

zdobywając wiedzę oraz tworząc platformy elektroniczne pozwalające na bezproble-
mową analizę.
Oprócz wsparcia z firmy sama też poszerzałam wiedzę, czerpiąc informacje z polskich 
portali branżowych i strony Sejmu, ponieważ uważam, że praca doradcy finansowego 
wiąże się z koniecznością monitorowania regulacji prawnych. 
Ponieważ w swojej ofercie mam ubezpieczenia majątkowe, życiowe, refinansowanie kredytów, 
inwestycje, to moja współpraca z klientem bezwzględnie zawsze zaczyna się od analizy jego 
potrzeb i oczekiwań. W mojej pracy zbyt wiele się nie zmieni – dojdzie kilka dokumentów. 
Uważam, że realnym skutkiem wprowadzenia IDD będzie usunięcie się z rynku mniej-
szych pośredników ze względu na małą liczbę rozwiązań w ich palecie. W naszej firmie 
mamy kilkanaście produktów ubezpieczeniowych, co pozwala na niezależne doradztwo. 
Od dłuższego czasu tworzymy też w naszej firmie mapę produktów, która pomaga nam 
w doborze produktów do potrzeb klientów. 
Kto pracował do tej pory z klientem, analizując jego potrzeby, a nie własny interes, nie 
odczuje żadnej zmiany. Może tylko umocni nas w poczuciu dobrze wykonanej pracy, 
polegającej na dopasowywaniu odpowiednich rozwiązań dla klientów.

Marta KuligowsKa, starszy doradca finansowy w Phinance

Nie ma miejsca na bierność
Do implementacji IDD przygotować się i to solidnie muszą zakłady 
ubezpieczeń, agenci, a także OFWCA. Niestety obserwuję, iż te 
przygotowania nie idą symetrycznie. Ubezpieczyciele przygotowują 
się moim zdaniem najlepiej, ale też ciężko się dziwić, gdyż są dużymi 
podmiotami, a do dyspozycji mają sztaby prawników i specjalistów. 

Wśród agentów i OFWCA obserwuję jednak niepokojącą bierność. Wiele osób uważa, że 
nic się nie zmieni, lub czeka, aż zmiany przygotuje za nich ktoś inny. Według mnie wszy-
scy agenci i większość OFWCA to przedsiębiorcy i powinni się zabrać do sprawy profe-
sjonalnie. Skoro będzie to akt prawny podstawowy dla naszej branży, powinniśmy wszyscy 
zacząć od jego lektury i postarać się wywiązać z naszych obowiązków najrzetelniej, jak 
tylko potrafimy. I tu agenci/OFWCA muszą stanąć na wysokości zadania i współpracować 
z ubezpieczycielami. Nie możemy oczekiwać, że tą pracę wykona ktoś za nas. 
Zdziwiłbym się, jeśli któryś z agentów czy OFWCA nie słyszał o IDD. Można o tym 
przeczytać w branżowej prasie, newsletterach zakładów ubezpieczeń (np. Ergo Hestia czy 
Compensa). Zdecydowana większość szkoleń ma odnośniki do ustawy/dyrektywy. Z pew-
nością ignoranci są w każdej branży, także finansowej. Mam jednak nadzieję, że czasy 
osób wystawiających 4–5 polis miesięcznie właśnie z IDD czy RODO miną i nastaną czasy 
profesjonalnych doradców klienta. Świat, także ubezpieczeń, idzie do przodu, musimy 
dbać o nasz rozwój, profesjonalizację i doskonalenie zawodowe. Skorzystają na tym nasi 
klienci, a wtedy także i my. 
Z moich obserwacji wynika, że w kwestii przygotowywania agentów największą pracę wykonała 
Ergo Hestia, która już we wstępnej fazie rozmów o kształcie naszej rodzimej ustawy prowadziła 
bardzo szeroką kampanię informacyjną. Tu osobiste uznanie dla Pani Prezes Małgorzaty 
Makulskiej, która sama prowadziła kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt spotkań z setkami agentami 
w całej Polsce. Wyraźnie „dialog w ubezpieczeniach” to nie tylko slogan. 
My jako agencja przygotowujemy się od dłuższego czasu. Staramy się wyłuszczyć zmiany, 
przygotować materiały na naszych doradców, ale i zaangażować ich do wspólnej pracy, 

choćby nad analizą potrzeb. Pracujemy na tym razem, aby korzystać z ogromnego doświad-
czenia naszych współpracowników. 
Czy IDD dużo zmieni w naszej praktyce? Mam mieszane uczucia. Z jednej strony chciałbym, 
aby nasza branża przeżyła przebudowę i swoisty renesans. Profesjonalizm na rynku pośred-
ników ubezpieczeniowych, ich lepsza wiedza produktowa, prawnicza czy w końcu wysoka 
kultura osobista to moje marzenie. Chciałbym, aby takie zachowania były powszechne i aby 
każdy sprzedawca pochylał się nad potrzebami klienta i wiarygodnie go informował o wszelkich 
możliwościach. Zawód agenta ubezpieczeniowego jest na szarym końcu zaufania. Nasza w tym 
rola, aby to zmienić, i mam nadzieję, że IDD trochę nas do tego przymusi. 
Z drugiej strony może to także pójść w złym kierunku. Potencjalne kary są bardzo wysokie 
i mogłyby biznesowo zabić większość agencji. Przy dużych błędach czy działaniach na szkodę 
klienta będą zrozumiałe, ale jeśli będą używane do piętnowania każdego, także drobnego 
przewinienia, odniesie to odwrotny skutek do zamierzonego. Ustawa jest w wielu miejscach 
niedookreślona i musimy znaleźć złoty środek połączenia np. analizy potrzeb z możliwościami 
klienta (poznawczymi i finansowymi). Jak dla przykładu przeprowadzić analizę potrzeb klienta 
dzwoniącego z drogi na lotnisko? Przygotować oferty 10 firmy ubezpieczeniowych, każda 
w 3 wariantach z 4 opcjami dodatkowymi czy rozszerzeniami? Zapewne klient po 10 minucie 
przedstawiania oferty powie: „Pan wie najlepiej, czego potrzebuję” lub „Zdaję się na pana”. 
Jeśli rozmowa toczy się przez telefon, to jak to „zarchiwizować”? Kwestie reklamacji też są 
potencjalnym zagrożeniem, gdyż ich forma może być niemal dowolna, a nasza odpowiedź 
musi być pisemna i w wyznaczonym terminie. Jak duży agregator może wpłynąć na OFWCA, 
która zbagatelizuje telefon klienta, że „ubezpieczyciele to złodzieje”, a za miesiąc klient zwróci 
się do agregatora z roszczeniem o brak odpowiedzi na reklamację? 
KNF w moim mniemaniu to rozsądna instytucja, której zależy na dobru branży i klientów. Nie 
będzie więc chciała wybić wszystkich pośredników, lecz skupi się na piętnowaniu czarnych 
owiec, na czym mam nadzieje skorzystamy wszyscy. 

Marcjusz KropidłowsKi, Dom Ubezpieczeń Kropidłowscy 

więcej papieru, mniej czasu dla klienta
Implementacja IDD jest dla mnie problemem. Dlaczego? To dla mnie dodatkowa, papierkowa robota. Można powiedzieć, że analizę potrzeb klienta wykonuję każdorazowo, gdy 
klient jest u mnie w biurze. Postępuję uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta. Do tej pory nie było to jednak tak sformalizowane.
Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń to ja jako multiagent będący w świetle nowych przepisów dystrybutorem ubezpieczeń będę musiał udowodnić spełnienie cią-
żących na mnie obowiązków. Wiąże się to z czasem, dodatkowymi kosztami, koniecznością zwiększenia powierzchni biurowej, by móc archiwizować dokumenty w zgodzie 
z RODO. Pojedynczemu klientowi będę mógł poświęcić mniej czasu. Będę mieć wybór – albo obsługa mniejszej liczby klientów, albo zwiększenie zatrudnienia do obsługi 

„spraw papierkowych”. Tym samym IDD oznaczać będzie większą digitalizację – w świecie cyfrowym łatwiej spełnić nałożone na dystrybutora ubezpieczeń obowiązki. Nie uważam również, by 
ubezpieczyciele czy agenci byli w pełni przygotowani na IDD. Tych podmiotów jest naprawdę niewiele. Które zakłady ubezpieczeń przedstawiły ustandaryzowane dokumenty? Ubezpieczyciele 
zapraszają agentów na webinaria, których jakość jest wątpliwa. To pozorne działania.

Marcin rachuta, właściciel multiagencji ubezpieczeniowej, administrator Obiektywnego Forum Agentów



11

temat miesiąca
Implementacja IDD

l u t y  2 0 1 8

Dokumenty nie zastąpią relacji
Grono agentów jest bardzo zróżnicowane – są tacy, którzy potrafią 
dobrze ubezpieczyć, ale są i tacy, którzy potrafią co najwyżej wy-
pisać polisę. Ci pierwsi zapewne wezmą sobie wyzwania związane 
z IDD do serca. Ci drudzy będą działać dalej tak, jak działali, i tak 
jak do tej pory lekko traktowali ciążące na nich obowiązki, tak i do 

zasad płynących z IDD nie będą się stosować. Przecież już dziś jesteśmy zobowiązani 
do poinformowania klienta, z jakimi firmami mamy umowy, czy jesteśmy OFWCA (a jeśli 
tak, to jakiej agencji) – a ilu agentów jest tego świadomych? 
W moim odczuciu majątkowa część branży dostała rykoszetem za działania życiówki 
i sprzedaż polisolokat. Regulacje mające na celu uzdrowienie tego obszaru zostały 
rozciągnięte na ubezpieczenia majątkowe, ale trudno systemowymi rozwiązaniami, 
nieuwzględniającymi różnorodności sytuacji klientów, wymusić prawdziwą proklienc-
kość. Ja staram się klientów obsługiwać tak, jak sama chciałabym być obsłużona, 
czyli – przede wszystkim – tłumaczę możliwie jak najwięcej, ale... Nałożono na nas 
obowiązek powiadomienia klienta o najważniejszych wyłączeniach, najważniejszych 
elementach zakresu ubezpieczenia, najważniejszych obowiązkach. Tyle że nie da się 
określić „najważniejszych” informacji bezwzględnie dla każdego. Dla przykładu – mam 
klientów, dla których najważniejsze jest mieć dom ubezpieczony w formule all risks 
i ubezpieczenie OC na cały świat, bo podróżują. Z kolei innym klientom, mającym dom 
na wsi, szczególnie zależy na tym, by w zakresie ubezpieczenia były przepięcia, a po-
nieważ właściciel domu jest muzykiem, chce, aby jego sprzęt muzyczny był chroniony 
również poza domem. Jeszcze inna rodzina zawsze zabiega o to, by assistance było 
możliwie najszersze, bo nie mają w pobliżu żadnych sąsiadów, a mąż często wyjeżdża 
w delegacje. Zależy więc im na tym, by żona, która zostaje sama z dziećmi, mogła 
w razie potrzeby wykręcić jeden numer, który da jej dostęp do wszystkich fachowców. 
Coś, co jest najważniejsze dla jednego klienta, może być zupełnie nieważne dla innego. 
Ponieważ znam swoich klientów, wiem, o czym z nimi rozmawiać. Sztucznie stworzony 

dokument tej relacji nie zastąpi, a wręcz może kontakt niepotrzebnie utrudnić i sfor-
malizować. Ubezpieczyciele planują tworzyć ogólne szablony z tymi „najważniejszymi” 
informacjami, ale tak się nie da przy „zwykłych” Kowalskich. 
Stan przygotowania ubezpieczycieli – przynajmniej na podstawie tego, co komunikują 
do agentów – oceniam nie najlepiej. Niestety menedżerowie sprzedaży wydają się 
mało zorientowani, w niektórych zakładach multiagenci są całkowicie pozostawieni 
sami sobie, w innych widać chęć, by do nas dotrzeć, ale na razie więcej jest gdybania, 
rozważań niż konkretów. W moim odczuciu multiagenci będą musieli sami o siebie 
zadbać zarówno w kontekście IDD, jak i w kontekście RODO. Nie wydaje mi się też, by 
mogli się czuć bezpiecznie jako OFWCA w dużych sieciach. A deklaracje składane przez 
szefów dużych multiagencji o wysokim poziomie przygotowania odbieram w większości 
jako przechwałki. 
Sama do IDD nie czuję się przygotowana. A najbardziej niepokoi mnie wizja, że czas 
obsługi każdego klienta zupełnie niepotrzebnie się wydłuży, bo nawet klientowi, którego 
potrzeby dobrze znam, będę musiała się przedstawić, „zbadać” po nowemu jego 
potrzeby, poopowiadać o wszystkich ofertach. Klient MUSI zostać poinformowany 
o najważniejszych informacjach dotyczących ofert, a dla celów dowodowych powinnam 
mieć to udokumentowane na piśmie. Ponieważ w moim odczuciu dla każdego klienta 
„najważniejsze informacje” to inne informacje – powinnam w trakcie rozmowy przygo-
towywać na bieżąco odpowiednią dokumentację. 
A dokumentacja, którą klient dostanie od ubezpieczyciela, będzie jeszcze obszerniejsza 
– spis treści do OWU, dokument przekazujący najważniejsze informacje, skorowidz do 
OWU, same OWU... Tyle że mało który klient do tych OWU w ogóle dojdzie, a i niemała 
część „wystawiaczy polis” zatrzyma się na podsumowaniu najważniejszych informacji 
o ubezpieczeniu... A klient – który miał być dzięki IDD lepiej chroniony – dalej nic nie 
będzie wiedział. 

agnieszKa wasilewsKa, właścicielka multiagencji Prestige Finanse

Szansa na uporządkowanie sprzedaży
Informacje o IDD zaczęły do nas docierać najpierw w postaci szumu medialnego. Potem zaczęły się rozmowy na forach internetowych. Nagle wśród agentów 
o niczym innym się nie mówiło, tylko o tym, gdzie taniej przyczepka, i o IDD. Tylko że niestety można było się zorientować, że najwięcej do powiedzenia mają 
ci, którzy nie mają pojęcia, o czym piszą. Z czasem z tego chaosu informacyjnego zaczęły się wyłaniać pewne szczegóły, główne zagadnienia. Uznałam, że czas 
na własny osąd i zapoznanie się z treścią szykowanych zmian. Pomocne w tym były artykuły z prasy branżowej, komentarze Dominiki Kaczanowskiej na forum 
Akademii Doradców Ubezpieczeniowych. A ostatecznie Allianz zebrał dla mnie wszystkie informacje. 

Mam wrażenie, że emocje i zamieszanie wokół implementacji IDD są trochę na wyrost. Większość regulacji IDD stosujemy w naszej pracy na co dzień. Niewątpliwą zaletą dyrektywy 
jest to, że porządkuje proces dystrybucji ubezpieczeń. Mówi wyraźnie o dokonywaniu odpowiedniej analizy potrzeb klienta, nazywa wprost, co jest missellingiem, reguluje zależności 
ubezpieczyciel – agent – OFWCA, mówi o formach dystrybucji i obowiązkach dystrybutorów wobec klienta, ujednolica dokumenty, które otrzymuje klient. Co ważne, zobowiązuje 
także agentów do działań etycznych. Nakłada również na agentów obowiązek szkolenia się – choć obowiązkowe 15 h rocznie to w mojej ocenie zdecydowanie zbyt mało. 
To wszystko może uporządkować sprzedaż. 

wirginia MaciaszczyK, agent wyłączny Allianz

Stopniowe zmiany
Czy pośrednicy są przygotowani do IDD? Myślę, że przygotowania do 
wdrożenia IDD jeszcze się nie zakończyły, a w wielu miejscach nawet 
się nie zaczęły. Dużo pośredników nie zdaje sobie sprawy z nadcho-
dzących zmian. Ubezpieczyciele próbują podnieść świadomość, piszą 
o IDD w newsletterach, w materiałach szkoleniowych, na spotkaniach. 

To oni są dla pośredników jednym z głównych źródeł wiedzy o dyrektywie. Spodziewam 
się, że z czasem w jeszcze większym stopniu wesprą oni pośredników. Ciągle nie ma 
ostatecznej decyzji co do daty wejścia w życie ustawy, dlatego ubezpieczyciele przekładają 
terminy prezentacji swoich rozwiązań. Możliwe, że nie chcą występować przed szereg. 
Wejście IDD zmobilizuje nas do stosowania procedur zabezpieczających. Sprzedając czy 
doradzając, trzeba będzie dobrze obsłużyć klientów, stosować wszystkie procedury oraz 
zadbać o własne bezpieczeństwo. Koniecznością będzie posiadanie zdolności udowodnie-
nia dobrze wykonanej pracy: zabezpieczyć każdą wykonaną APK i ofertę, robić więcej no-
tatek służbowych i to wszystko mieć zarchiwizowane w odpowiednim systemie. Właściwe 
reagowanie i samodzielne rozpatrywanie reklamacji będzie też bardzo ważne. Natomiast 
IDD nie wywróci naszego rynku do góry nogami. Zmiany przyjdą z czasem. Zwiększenie 

liczby obowiązków i zakresu odpowiedzialności dla pośredników będzie powiększało 
koszty, które nie każdy będzie w stanie ponieść. Istniejące formy współpracy sprzedawców 
ubezpieczeń z ubezpieczycielami będą przetestowane. Każdemu klientowi trzeba będzie 
przedstawić pełnomocnictwo, którego spora liczba OFWCA dotychczas nie posiadała. 
Opowiedzenie o każdym ubezpieczycielu, którego reprezentujemy, prezentacja pełnomoc-
nictw każdemu nowemu klientowi i mówienie, że naszym wynagrodzeniem jest prowizja, 
będzie dla wielu problematyczne. Cała procedura doradztwa i sprzedaży będzie bardziej 
sformalizowana (szczególnie u multiagentów), a sprzedawcy będą bardziej narażeni na 
popełnianie błędów. Zmiany mogą nastąpić, gdy regulator znajdzie nieprawidłowości. Jak 
duże te zmiany będą, będzie zależeć od tego, jakie sankcje zastosuje regulator. 
W kontakcie z agentami zauważam jednak więcej obaw o RODO. To rozporządzenie 
początkowo będzie wymagało więcej uwagi. Wdrożenie procedur jest, ze względu na 
możliwe sankcje, bardzo istotne. Skądinąd IDD, nakładając nowe obowiązki, może 
doprowadzić do uproszczenia biznesów pośredników poprzez zmniejszenie liczby 
oferowanych przez nich ubezpieczycieli. 

witold siKora, multiagencja SW Ubezpieczenia
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wiele wątpliwości
IDD zmieni bardzo dużo w stosunku do obecnej ustawy o po-
średnictwie ubezpieczeniowym. Nie wiem, czy jestem w 100% 
przygotowana do nowej ustawy, nie wiem, czy ktokolwiek jest w tej 
chwili tak przygotowany, i mam tu na myśli nie tylko agentów, lecz 
także towarzystwa ubezpieczeniowe. Wiedza o dyrektywie nie jest 

łatwo dostępna dla agentów, a dokładnie jej interpretacja. Ubezpieczyciele raczej nie 
dbają o to, by agent się do niej przygotował, poza małymi wyjątkami. Tymi wyjątkami 
są Ergo Hestia i Warta. Hestia zrobiła cykl spotkań z agentami w każdym z większych 
miast, gdzie dosyć szczegółowo był ten temat omawiany. Natomiast Warta przygotowa-
ła webinary o tej tematyce. Odnosi się wrażenie, że w innych towarzystwach część osób 
nawet nie słyszała o tych zmianach, które nas czekają, zarówno pracownicy zakładów 
ubezpieczeń, jak i ich agenci. 
Bardzo dużo się mówi o dyrektywie w środowisku ubezpieczeniowym, a dokładniej 
straszy się nią. Czy słusznie? Według mnie i tak, i nie. 
IDD zakłada m.in. badanie potrzeb klienta, które przeraża niektórych agentów. Ja 
uważam, że nie można sprzedać żadnego ubezpieczenia, nawet OC komunikacyjnego 
bez badania potrzeb. W związku z tym nie jest to dla mnie utrudnienie, jednak zasta-
nawiają mnie inne rzeczy, np. według jakich kryteriów nadzór będzie oceniał jakość 
badania potrzeb oraz jakość ubezpieczenia niezależną od zakresu czy ceny, jak lepsza 
lub gorsza likwidacja szkód czy szybka możliwość dodzwonienia się na infolinię dla 
klientów. Często nasza rekomendacja danego ubezpieczenia oparta jest także na 

jakości obsługi posprzedażowej danego ubezpieczyciela, więc rekomendacja droższej 
oferty nie wynika z chęci wyższej prowizji, a potrzeby doradzenia jak najlepszej oferty 
klientowi.
Trochę niepokoi mnie ta zmiana, gdyż oferty ubezpieczeniowe są bardzo złożone, 
a OWU mają kilkadziesiąt stron. Omówienie szczegółowo ofert, porównanie ich pod ką-
tem wszystkich różnic może zająć bardzo dużo czasu. Czy klient go znajdzie dla nas, dla 
siebie? Czy będzie potrzebował aż tak szczegółowej analizy? A z drugiej strony bardzo 
łatwo klient może oskarżyć agenta, że czegoś mu nie powiedział, co np. dla agenta było 
oczywiste, a dla klienta już nie. 
Część kolegów z branży uważa, że IDD wyeliminuje wielu agentów „wypisywaczy polis” 
oraz agentów typu banki, telecomy, sklepy, direct itd. Co do „wypisywaczy polis”, to 
zgodzę się z tym, a co do directów – uważam, że wręcz przeciwnie. Sprostanie wy-
mogom IDD przez directy będzie niezwykle proste, wystarczy umieścić analizę potrzeb 
zgodną z IDD, zamieścić OWU, a klient, by mógł poznać cenę, musi po prostu odklikać 
te rzeczy. Czy zrobi to świadomie i się zapozna z OWU? Wątpię… Jednak klient nic nie 
będzie mógł zarzucić, bo miał czas na przeczytanie wszystkiego, natomiast u agenta 
zawsze może powiedzieć, że agent czegoś mu nie powiedział lub o coś nie zapytał. 
Co ma agent na swoją obronę? Niewiele… agent nie nagrywa rozmów z klientem, 
nie ma kamer itd. Direct ma infolinie i nagrywane rozmowy oraz podpisane zgody 
w internecie… 

MoniKa KarczMarsKa, dyrektor generalny w MKJ Finance

Rozwój i kompleksowa praca z klientem
Przed nami wspaniały czas dostosowania się rynku do porządku 
prawnego dyrektywy IDD.
Gdy 17 lat temu rozpocząłem pracę z analizą potrzeb klientów w OVB, 
stałem się orędownikiem kompleksowej obsługi klienta nastawionej na 
jego cele i życzenia. Za wytrwałość pracy w tym modelu BCC uhono-

rował naszą analizę finansową Medalem Europejskim. Wprowadzenie obowiązku wykonania 
analizy dla pozostałych uczestników rynku pośrednictwa finansowego znacząco ułatwi pracę 
doradcom, a klientom ułatwi ocenę, z kim mają do czynienia. Ponadto klienci będą mieli 
większą szansę zawarcia umowy dopasowanej do swoich potrzeb.
Obserwując zamieszanie medialne i straszenie IDD, wiele osób zastanawia się, czy 
naprawdę jest aż tak źle na rynku. Otóż, nie sądzę. Tysiące osób i firm cały czas dbają 
o to, aby klienci korzystali z coraz lepiej dopasowanych rozwiązań.
W naszej firmie widzimy w tej ustawie szansę na rozwój. Praca z klientem będzie jeszcze 
łatwiejsza, gdyż oferta produktowa towarzystw ubezpieczeniowych zostanie dostosowa-
na do dwóch grup pośredników: jedna grupa pośredników to osoby specjalizujące się 
w bardziej skomplikowanych produktach rynku finansowego i dla nich firmy przygotują 
całą paletę, a druga grupa to osoby, dla których zostaną przygotowane proste, łatwe 
w sprzedaży produkty, które będzie można dostarczać masowo, jednocześnie precy-
zyjniej targetując grupę docelową. Uproszczenie rynku to również olbrzymia szansa na 
rekrutację i rozwój zespołów sprzedażowych. 

Obowiązek informacyjny w stosunku do klienta, dotyczący rodzaju otrzymywanego 
wynagrodzenia, na zawsze wyjaśni rolę pośrednika, brokera, agenta. Transparentna 
informacja, na etapie analizy potrzeb, o wynagrodzeniu ułatwia pracę i buduje zaufanie. 
Po co opowiadać klientom, że otrzymują „coś” za darmo?
W obecnym czasie każda z firm dwa razy się zastanowi i przeanalizuje, co i w jaki 
sposób chce sprzedawać. Dodatkowo wprowadzenie odpowiedzialności osobistej za 
zaniechania zwiększy jakość usług.

Dzięki implementacji IDD w wielu multiagencjach zostaną wyrównane prowizje 
za podobne produkty, dając jasny sygnał, że kluczowa jest potrzeba klienta, a nie 
stawka prowizyjna. Nasi partnerzy biznesowi potrafią doskonale ze sobą konkurować, 
dzięki temu wszyscy się rozwijamy. Badanie potrzeb klienta to również budowanie 
świadomości klientów oraz edukacja finansowa. Cieszę się bardzo, że firma OVB 
przez te miesiące przygotowań w skuteczny sposób przygotowała naszą organizację 
do wdrożenia ustawy. Uważam, że rynek powinien dążyć do tego, żeby klienci byli 
obsługiwani w jak najlepszy sposób, a osoby, które przychodzą do naszej branży, 
powinny też traktować ten zawód z misją – chcieć klientowi pomóc i współpracować 
z nim długoterminowo. Osobom traktującym biznes ubezpieczeniowy jako dodatek do 
swojego biznesu po prostu się to nie opłaci.

dariusz halczoK, dyrektor krajowy dla OVB

Jeszcze trudniejszy wybór
IDD to na chwilę obecną jak opowieści o żelaznym wilku. Nikt nie 
widział, ale wszyscy się go boją – w świecie agentów zrobił się 
szum. O IDD usłyszałam kilka miesięcy temu i we własnym zakresie 
zaczęłam zgłębiać temat, korzystając przede wszystkim z materiałów 
dostępnych w mediach. Aviva, której jestem agentem wyłącznym, 

nie przygotowała póki co dedykowanych nam materiałów poza drukiem potwierdza-
jącym, że klient otrzymał „Dokument zawierający kluczowe informacje”. Natomiast tu 
jestem spokojna, bo gdy będzie odpowiedni moment, sieć sprzedaży otrzyma niezbędne 
informacje.
Co sądzę o IDD? Że utrudni pracę agentom. Klient w Polsce jest trudnym klientem, piszę 
to z punktu widzenia agenta specjalizującego się w ubezpieczeniach na życie i zdrowia. 
Statystyczny klient słabo porusza się w zagadnieniach prawnych czy podatkowych. Ma 
problem ze zrozumieniem zapisów w warunkach ogólnych i umowach, mam tu na myśli 
dokumenty różnego rodzaju, nie tylko ubezpieczeniowe. W efekcie wybór ubezpieczenia 

jest zwykle dokonywany na podstawie kryterium wysokości składki. Oczywiście jest też 
kwestia zaufania do agenta, ale przejdźmy do kwestii mierzalnych.
Często się zdarza, że klient, który próbuje porównać oferty polis na życie różnych ubez-
pieczycieli, nie podejmuje żadnej decyzji ze względu na paraliż decyzyjny. Porównanie 
ogólnych warunków jest niewykonalne dla laika. Jeśli dorzucimy klientowi kolejne 
kryterium – koszty, nadmiar informacji z pewnością utrudni wybór rozwiązania. Bo skąd 
klient ma wiedzieć, że polisa z niższymi kosztami będzie lepsza – może być tańsza, ale 
mniej korzystna, jeśli chodzi o zapisy w OWU.
Zmiany w ustawodawstwie to coś, czym zdecydowanie trzeba się interesować, ale nie 
ma co niepotrzebnie się denerwować. Jeszcze chwila minie, nim wszystkie zmiany prze-
pisów zostaną wprowadzone. Trzeba wykonywać pracę agenta uczciwie i profesjonalnie. 
Pozostanie wypracowanie własnej ścieżki sprzedaży tak, by podać klientowi wszelkie 
obligatoryjne informacje, ale w taki sposób, by sprawnie podjął decyzję o zakupie polisy. 

aleKsandra KrajniK, agentka Avivy
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Uustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dys-
trybucji ubezpieczeń (dalej: udu) prze-
widuje w art. 2 wyłączenie stosowania jej 
przepisów do niektórych przedsiębior-
ców wykonujących działalność w zakre-
sie dystrybucji ubezpieczeń (dalej jako 
„zwolnieni przedsiębiorcy”). wyłączenie 
to ma niewątpliwą doniosłość praktyczną 
(chodzi np. o dystrybutorów sprzętu 
aGd, pośredniczących jednocześnie 
w zawieraniu umów ubezpieczenia). zara-
zem brzmienie art. 2 udu rodzi pewne 
wątpliwości i skłania do refleksji nad 
spójnością regulacji prawnej dotyczącej tej 
szczególnej kategorii przedsiębiorców. 

w ramach wstępu warto zauważyć, że 
przepis art. 2 UDU nie jest zupełną nowością 
legislacyjną. Jego poprzednikiem był art. 3 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym (dalej: uPu). choć 
art. 2 udu jest kontynuacją regulacji 
zawartej w art. 3 uPu, istnieją wyraźne 
różnice między tymi przepisami. ramy 
niniejszego opracowania nie pozwalają 
jednak na szczegółową analizę ewolucji 
regulacji prawnej. 

bRzMIEnIE PRzEPISU UdU 
Przepis art. 2 udu podzielony został na 
dwa ustępy. ustęp 1 głosi, że przepisów 
ustawy nie stosuje się do przedsiębior-
ców wykonujących działalność w zakresie 
dystrybucji ubezpieczeń, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki:
1) umowa ubezpieczenia lub umowa 

gwarancji ubezpieczeniowej, któ-
rych zawarcia lub wykonania dotyczą 
czynności dystrybucji ubezpieczeń, są 
zawierane jako uzupełnienie dostar-
czanych przez dostawcę towarów lub 
świadczonych usług i obejmują nastę-
pujące ryzyka:
a) zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 

tych towarów lub nieskorzystania 
ze świadczonej przez niego usługi 

lub
b) uszkodzenia lub utraty bagażu oraz 

inne ryzyka związane z usługami 
w zakresie podróży, świadczonymi 
przez tego dostawcę;

2) wysokość składki należnej z tytułu 
umowy ubezpieczenia lub umowy 
gwarancji ubezpieczeniowej nie prze-
kracza kwoty stanowiącej równowar-
tość w złotych 600 euro, obliczanej 
proporcjonalnie w wymiarze rocznym.

zgodnie zaś z ust. 2, przepisów ustawy 
nie stosuje się również do przedsiębior-
ców wykonujących działalność w zakresie 
dystrybucji ubezpieczeń, w przypadku 
gdy umowa ubezpieczenia lub umowa 
gwarancji ubezpieczeniowej, których 
zawarcia lub wykonania dotyczą czynno-
ści dystrybucji ubezpieczeń, są zawierane 
jako uzupełnienie usług świadczonych 
przez dostawcę oraz spełnione są łącznie 
następujące warunki:

 ¨ umowa ubezpieczenia lub umowa 
gwarancji ubezpieczeniowej obej-
muje ryzyko nieskorzystania z usług 
świadczonych przez dostawcę lub 
ryzyka uszkodzenia lub utraty bagażu 
oraz inne ryzyka związane z usługami 
w zakresie podróży świadczonymi 
przez tego dostawcę;

 ¨ czas trwania danej usługi nie przekra-
cza 3 miesięcy;

 ¨ wysokość składki należnej z tytułu 
umowy ubezpieczenia lub umowy 
gwarancji ubezpieczeniowej w odnie-
sieniu do jednego ubezpieczonego nie 
przekracza kwoty stanowiącej równo-
wartość w złotych 200 euro.

Już w tym miejscu należy zwró-
cić uwagę, że przepisy art. 2 ust. 1 i 2 

udu mają różne zakresy zastosowania, 
choć uzupełniają się. w ust. 1 mowa 
o ubezpieczeniach uzupełniających 
towary lub usługi, a ust. 2 dotyczy 
wyłącznie ubezpieczeń uzupełniających 
usługi. limit składki w ust. 1 dotyczy 
składki z umowy ubezpieczenia lub 
umowy gwarancji ubezpieczeniowej, zaś 
limit z ust. 2 dotyczy składki „od osoby” 
(a contrario przyjąć należy, że w przypadku 
umów ubezpieczenia obejmujących 
więcej osób nie jest istotna łączna składka 
z umowy ubezpieczenia). wydaje się, że 
w związku z tym w ustępie 2 mowa jest 
o ubezpieczeniach na cudzy rachunek 
(tak również m. ziemiak, Umowa ubez-
pieczenia jako uzupełnienie towaru lub usługi. 
Kilka uwag na tle artykułu 3 projektu ustawy 
o dystrybucji ubezpieczeń, [w:] dystrybu-
cja usług ubezpieczeniowych. wybrane 
zagadnienia prawne, red. b. Gnela, 
m. szaraniec, s. 301). w ust. 2 pojawia 
się nadto kryterium czasu trwania usługi, 
którą uzupełnia ubezpieczenie (warto 
zwrócić uwagę, że limit nie dotyczy czasu 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, lecz 
właśnie usługi), podczas gdy w ust. 1 
takiego ograniczenia nie ma. 

IMPlEMEntacJa Idd
Przepis art. 2 udu stanowi implemen-
tację przepisów dyrektywy Parlamentu 
europejskiego i rady (ue) nr 2016/97 
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dys-
trybucji ubezpieczeń (dalej: Idd). Jak 
wskazano w pkt 15 Preambuły do Idd, 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowa-
nia do osób zajmujących się dystrybucją 
ubezpieczeń jako działalnością uboczną 
w przypadku, gdy wysokość składki nie 
przekracza określonej kwoty, a rodzaje 
ryzyk objętych ubezpieczeniem są ogra-
niczone. takie ubezpieczenie może być 
uzupełnieniem towaru lub usługi, w tym 
również w związku z ryzykiem niewy-
korzystania usługi w określonym czasie, 
np. podróży pociągiem, abonamentu na 
zajęcia sportowe lub na przedstawienia 
teatralne w danym sezonie, a także innego 
rodzaju ryzykiem związanym z podróżą, 
np. anulowania podróży lub utraty bagażu. 

Ustawa o dystrybucji przewiduje w art. 2 wyłączenie stosowania jej przepisów do niektórych przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Jednak brzmienie tego artykułu rodzi pewne wątpliwości i skłania do refleksji 
nad spójnością regulacji dotyczącej tej szczególnej kategorii przedsiębiorców. – JaKub PoKrzywnIaK

Poza ustawą

Dr hab. Jakub 
Pokrzywniak
jest partnerem w kan-
celarii wKB wierciń-
ski Kwieciński Baehr 
i adiunktem na wPiA 
UAM w Poznaniu.
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w konsekwencji, w art. 1 ust. 3 dyrek-
tywy postanowiono, że nie ma ona zasto-
sowania do pośredników oferujących 
ubezpieczenia uzupełniające i wykonu-
jących działalność z zakresu dystrybucji 
produktów ubezpieczeniowych, w przy-
padku gdy spełnione są wszystkie nastę-
pujące warunki:
a) ubezpieczenie uzupełnia towar lub 

usługę dostarczaną przez dostawcę, 
w przypadku gdy takie ubezpieczenie 
obejmuje:
(i) ryzyko zniszczenia, utraty lub 

uszkodzenia towaru dostarczonego 
przed tego dostawcę lub nieskorzy-
stania ze świadczonej przez niego 
usługi;

lub
(ii) uszkodzenie lub utratę bagażu 

i inne rodzaje ryzyka związane 
z podróżą zarezerwowaną u tego 
dostawcy;

b) kwota składki z tytułu umowy ubez-
pieczenia nie przekracza 600 euro, 
obliczanej proporcjonalnie w wymiarze 
rocznym;

c) w drodze odstępstwa od lit. b), w przy-
padku gdy ubezpieczenie uzupełnia 
usługę, o której mowa w lit. a), a czas 
trwania tej usługi nie przekracza trzech 
miesięcy, kwota składki płaconej od 
osoby nie przekracza 200 euro.

termin „pośrednik oferujący ubezpie-
czenia uzupełniające” na gruncie Idd 
oznacza zaś każdą osobę fizyczną lub 
prawną, inną niż instytucja kredytowa lub 
firma inwestycyjna, zdefiniowane w art. 4 
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
europejskiego i rady (ue) nr 575/2013 , 
która za wynagrodzeniem podejmuje lub 
prowadzi działalność z zakresu dystrybu-
cji ubezpieczeń jako działalność uboczną, 
pod warunkiem że spełnione są wszystkie 
poniższe wymagania:
a) główna działalność zawodowa tej 

osoby fizycznej lub prawnej jest inna 
niż dystrybucja ubezpieczeń;

b) osoba fizyczna lub prawna dystrybuuje 
tylko niektóre produkty ubezpiecze-
niowe, uzupełniające dany towar lub 
usługę;

c) dane produkty ubezpieczeniowe nie 
obejmują ubezpieczenia na życie ani 
ryzyka z tytułu odpowiedzialności, 
chyba że ochrona taka jest uzupeł-
nieniem towaru dostarczanego lub 
usługi świadczonej przez pośrednika 
w ramach jego głównej działalności 
zawodowej.

Jak widać, struktura art. 2 udu jest inna. 
Jak już wspomniano, przepis ten dzieli się 

bowiem na dwa samodzielne ustępy, przy 
czym ustęp 2 dotyczy wariantu, który 
w Idd uregulowano w zwięzły sposób 
w literze c) artykułu 1 ust. 3. ta różnica 
ma jednak tylko charakter techniczno-
-legislacyjny. należy też zauważyć, że 
Idd posługuje się inną siatką pojęciową. 
w art. 1 ust. 3 mówi ona o „pośredniku 
oferującym ubezpieczenia uzupełniające”. 
w art. 2 udu mowa jest zaś o „przedsię-
biorcy wykonującym działalność w zakre-
sie dystrybucji ubezpieczeń”. Pojęcie 
pośrednika oferującego ubezpieczenia 
uzupełniające jest przy tym w Idd sto-
sowane również na określenie podmiotu, 
który w polskiej ustawie nazywany jest 
„agentem oferującym ubezpieczenia uzu-
pełniające”. wydaje się, że w tym zakresie 
różnica między udu a Idd wykracza 
poza sam tylko sposób redakcji przepi-
sów. O ile na gruncie Idd pośrednik 
oferujący ubezpieczenia uzupełniające 
stanowi jedną instytucję, zdefiniowaną 
za pomocą określonych kryteriów (przy 
czym do działalności części takich pośred-
ników Idd nie ma zastosowania), o tyle 
na gruncie udu agent oferujący ubez-
pieczenia oraz zwolniony przedsiębiorca 
z art. 2 wydają się stanowić instytucje 
odrębne, a kryteria ich zdefiniowania są 
różne. 

przedsiębiorca z art. 2 udu a agent 
niezależnie od instytucji zwolnionego 
przedsiębiorcy unormowanej w art. 2 
udu, ustawa ta wprowadza wspo-
mnianą już konstrukcję agenta oferu-
jącego ubezpieczenia uzupełniające, 
którego definiuje jako przedsiębiorcę 
wykonującego działalność agencyjną na 
podstawie umowy agencyjnej zawartej 
z zakładem ubezpieczeń, wpisanego do 
rejestru agentów, niebędącego instytu-
cją kredytową ani firmą inwestycyjną, 
który za wynagrodzeniem wykonuje 
dystrybucję ubezpieczeń jako działal-
ność uboczną, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:
a) podstawową działalnością przedsię-

biorcy nie jest działalność w zakresie 
dystrybucji ubezpieczeń,

b) przedsiębiorca dystrybuuje wyłącznie 
ubezpieczenia uzupełniające dostar-
czane towary lub świadczone usługi,

c) dystrybucja ubezpieczeń nie odnosi się 
do umowy ubezpieczenia na życie lub 
umowy ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej, chyba że taka umowa 
jest uzupełnieniem dostarczanych 
towarów lub świadczonych usług 
w ramach podstawowej działalności 
przedsiębiorcy.

skądinąd instytucja agenta oferującego 
ubezpieczenia uzupełniające również 
w pewnym zakresie nawiązuje do – wspo-
mnianego na wstępie – art. 3 uPu. 

nasuwa się zarazem uwaga, że agent 
oferujący ubezpieczenia uzupełniające 
zdefiniowany został w udu częściowo 
za pomocą podobnych kryteriów co 
przedsiębiorca z art. 2 udu (jak wspo-
mniano, Idd nie rozróżnia tych dwóch 
pojęć). wspólny jest w szczególności 
wymóg oferowania ubezpieczeń uzupeł-
niających towary lub usługi. Przesłanki, 
od których zależy zastosowanie wyłą-
czenia z art. 2 ust. 1 lub ust. 2 udu, są 
jednak surowsze. Przykładowo, ustawa 
wymaga, aby umowa ubezpieczenia lub 
umowa gwarancji ubezpieczeniowej 
stanowiąca uzupełnienie dostarczanych 
przez przedsiębiorcę towarów lub świad-
czonych usług obejmowała konkretne 
kategorie ryzyk. definicja agenta ofe-
rującego ubezpieczenia uzupełniające 
ogranicza się do ogólnego wymogu, by 
ubezpieczenia uzupełniały dostarczane 
towary lub świadczone usługi, bez wska-
zywania konkretnych ryzyk. Ponadto, 
zarówno art. 2 ust. 1, jak i ust. 2 prze-
widują ograniczenia co do wysokości 
składki (zaś art. 2 ust. 2 udu dodat-
kowo wprowadza limit czasu trwania 
usługi, z którą związane jest ubezpiecze-
nie), których nie ma w definicji agenta 
oferującego ubezpieczenia uzupełniające. 

PRzEPIS z UStERkaMI 
Przepis art. 2 UDU rodzi pewne wątpliwości 
interpretacyjne i nie jest wolny od usterek 
legislacyjnych. warto wskazać choćby 
na niektóre spośród nich. Po pierwsze 
z punktu widzenia logiki, ustępy 1 i 2 są 
zredagowane w błędny sposób. stanowią 
one bowiem, że wskazani w nich przed-
siębiorcy wykonują działalność w zakre-
sie dystrybucji ubezpieczeń, choć nie są 
dystrybutorami ubezpieczeń (co wynika 
z art. 3 ust. 1 pkt 8 udu). zarazem art. 4 
ust. 1 udu definiuje dystrybucję ubez-
pieczeń jako działalność wykonywaną 
wyłącznie przez dystrybutora ubezpie-
czeń. Z tego ostatniego przepisu wynika 
zatem, że podmiot niebędący dystrybu-
torem ubezpieczeń nie może wykonywać 
dystrybucji ubezpieczeń. 

Jest jasne, że przedsiębiorca, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 lub ust. 2 udu, 
nie jest agentem ubezpieczeniowym ani 
agentem oferującym ubezpieczenia uzu-
pełniające w rozumieniu udu. umowa 
pomiędzy zakładem ubezpieczeń a takim 

u
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przedsiębiorcą może być jednak kwalifi-
kowana jako umowa agencyjna w rozu-
mieniu przepisów k.c. wskazuje na to 
brzmienie art. 2 ust. 6 udu, który głosi, 
że zakład ubezpieczeń przechowuje 
przez okres 10 lat od dnia rozwiązania 
umowy agencyjnej dokumenty dotyczące 
jego współpracy z przedsiębiorcami, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w szcze-
gólności umowę agencyjną, pełnomoc-
nictwa, o których mowa w ust. 4, oraz 
dokumenty dotyczące wynagrodzenia. 
za taką tezą przemawiają również inne 
argumenty, wynikające z analizy prze-
pisów Kodeksu cywilnego o umowie 
agencyjnej. wszakże umowy zakładu 
ubezpieczeń zawierane ze zwolnionymi 
przedsiębiorcami w praktyce wypełniać 
z reguły będą essentialia negotii umowy 
agencyjnej wynikające z art. 758 k.c., 
który głosi w § 1, że przez umowę 
agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) 
zobowiązuje się, w zakresie działalno-
ści swego przedsiębiorstwa, do stałego 
pośredniczenia, za wynagrodzeniem, 
przy zawieraniu z klientami umów na 
rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy 
albo do zawierania ich w jego imieniu. 
Przepis ten wyróżnia zatem dwie postaci 
agencji: połączonej z pełnomocnictwem 
i ograniczonej do wykonywania czyn-
ności faktycznych dla dającego zlecenie. 
w tym wypadku mamy do czynienia 
z agentem – pełnomocnikiem, co wynika 
z art. 2 ust. 4 udu, który jednoznacz-
nie wskazuje, że zakład ubezpieczeń 
udziela przedsiębiorcom, o których 
mowa w ust. 1 i 2, w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, pełnomocnic-
twa do zawierania w jego imieniu umów 
ubezpieczenia lub umów gwarancji 
ubezpieczeniowych. warto zauważyć, że 
konsekwencją zakwalifikowania wspo-
mnianej umowy jako umowy agencyjnej 
będzie stosowanie do niej np. art. 761, 
art. 7611, art. 7641 czy art. 7643 k.c. 

na koniec warto odnotować, że w kilku 
przepisach udu zawarto błędne odesła-
nie – wspomina się w nich o „przedsię-
biorcach, o których mowa w art. 3”, pod-
czas gdy chodzi o art. 2 (vide art. 62 ust. 2 
pkt 2, art. 68 ust. 3 i ust. 5 udu).

zaStoSoWanIE UdU do zWolnIonych 
przedsiębiorców 
Wbrew sugestii mogącej wynikać z art. 2 UDU, 
nie jest tak, że przepisów UDU w ogóle nie 
stosuje się w przypadku dystrybucji ubezpie-
czeń przez przedsiębiorcę, o którym mowa 
w art. 2. otóż art. 2 ust. 3 stanowi, że 
w przypadku wykonywania działalności 

w zakresie dystrybucji ubezpieczeń przez 
przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1 
lub 2, zakład ubezpieczeń zapewnia:

 ¨ udostępnienie klientowi, przed zawar-
ciem umowy ubezpieczenia, infor-
macji o firmie, pod którą wykonuje 
działalność ubezpieczeniową, o adresie 
siedziby oraz o możliwości złożenia 
reklamacji i wniesienia skargi;

 ¨ wykonanie obowiązków i spełnienie 
wymogów, o których mowa w art. 7, 
art. 8 ust. 3 i art. 10;

 ¨ przekazanie klientowi, przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia lub umowy gwa-
rancji ubezpieczeniowej, dokumentu, 
o którym mowa w art. 8 ust. 4.

Z przepisu tego wynika, że wprawdzie 
przedsiębiorca z art. 2 ust. 1 i 2 nie jest 
obciążony obowiązkami wynikającymi 
z udu (np. z art. 7, 8, przepisami doty-
czącymi podejmowania i wykonywania 
działalności agencyjnej etc.), lecz w przy-
padku zawarcia umowy ubezpieczenia 
lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej 
za pośrednictwem przedsiębiorcy z art. 2 
ust. 1 lub ust. 2 udu niektóre (wska-
zane w art. 2 ust. 3 udu) obowiązki 
wynikające z udu ciążą na zakładzie 
ubezpieczeń. zarazem należy przyjąć, 
że w przypadku zawarcia umowy ubez-
pieczenia lub umowy gwarancji ubez-
pieczeniowej za pośrednictwem przed-
siębiorcy z art. 2 ust. 1 lub ust. 2 udu, 
na zakładzie ubezpieczeń nie ciążą inne 
niż wskazane w art. 2 ust. 3 udu obo-
wiązki wynikające z udu (gdyby było 
inaczej, przepis art. 2 ust. 3 udu byłby 
zbędny i niezrozumiały). oczywiście, nie 
ma przeszkód, aby zakład ubezpieczeń 
zapewnił wykonanie ciążących na nim 
obowiązków z art. 2 ust. 3 poprzez powie-
rzenie ich pośrednikowi z art. 2 ust. 1 lub 
2 udu. takie uzgodnienie będzie mieć 
jednak wyłącznie skutki w ich stosunku 
wewnętrznym i nie zwolni zakładu ubez-
pieczeń z odpowiedzialności za realizację 
tych obowiązków wobec klientów oraz 
wobec organu nadzoru.

Komisja Nadzoru Finansowego nie sprawuje 
nadzoru nad działalnością przedsiębiorców, 
o których mowa w art. 2 UDU, ale dyspo-
nuje pewnymi kompetencjami nadzorczymi 
wobec ubezpieczycieli w zakresie korzystania 
przez nich z usług zwolnionych przedsiębior-
ców. I tak, zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt. 5 
udu, w ramach kontroli zakładu ubez-
pieczeń organ nadzoru ma prawo wglądu 

do wszystkich dokumentów dotyczących 
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2. 
ten sam przepis w ust. 1 pkt. 6 przyznaje 
organowi nadzoru w przypadku kontroli 
zakładu ubezpieczeń prawo uzyskania 
ustnych lub pisemnych wyjaśnień od 
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2. 
w myśl art. 80 pkt. 1 udu, organ nad-
zoru może żądać wyjaśnień i informacji 
od zakładu ubezpieczeń dotyczących 
działalności w zakresie dystrybucji ubez-
pieczeń przedsiębiorców, o których 
mowa w art. 2, wykonujących czynności 
na rzecz lub w imieniu danego zakładu 
ubezpieczeń. uprawnienia organu 
nadzoru nie wyczerpują się oczywiście 
w możliwości domagania się określonych 
informacji i dokumentów. organ nad-
zoru może bowiem na podstawie art. 82 
udu zakazać, w drodze decyzji, zakła-
dowi ubezpieczeń korzystania z przed-
siębiorcy, o którym mowa w art. 2. 
w takim przypadku zakład ubezpieczeń 
jest zobowiązany niezwłocznie rozwiązać 
ze wspomnianym przedsiębiorcą oraz 
cofnąć mu pełnomocnictwa, o których 
mowa w art. 2 ust. 4.

Zaskakujący może być przy tym fakt, że UDU 
nie przewiduje stosowania do przedsiębiorców 
z art. 2 niektórych przepisów mających na celu 
ochronę konsumenta. dość wspomnieć 
o art. 14 ust. 1, który stanowi, że sumy 
pieniężne przekazane z tytułu umowy 
ubezpieczenia lub umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej przez ubezpiecza-
jącego lub ubezpieczonego z umowy 
ubezpieczenia albo zleceniodawcę 
z umowy gwarancji ubezpieczenio-
wej pośrednikowi ubezpieczeniowemu 
uznaje się za wpłacone zakładowi ubez-
pieczeń. Przedsiębiorca z art. 2 udu 
nie jest pośrednikiem ubezpieczenio-
wym, gdyż tego ustawa ta definiuje jako 
„agenta ubezpieczeniowego, agenta ofe-
rującego ubezpieczenia uzupełniające, 
brokera ubezpieczeniowego oraz brokera 
reasekuracyjnego, którzy wykonują dys-
trybucję ubezpieczeń albo dystrybucję 
reasekuracji za wynagrodzeniem” (art. 3 
ust. 1 pkt 15). choć Idd nie wymaga 
rozciągnięcia przepisów chroniących 
klienta przed defraudacją składki na 
zwolnionych przedsiębiorców, to jednak 
takie rozwiązanie może budzić pewne 
wątpliwości natury systemowej. q

niniejszy artykuł oparty jest o fragment książki 

pt. „nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. zagad-

nienia prawne” (pod red. Jakuba Pokrzywniaka), 

która ma ukazać się w 2018 r. nakładem wydawnic-

twa wolters Kluwer. 
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W
Terminowa i wzajemnie uzupełniająca się implementacja przepisów obu dyrektyw umożliwi poprawę modelu biznesowego oraz 
będzie miała wpływ na długotrwałe zadowolenie klienta. – woJcIech KaPIca, zuzanna PIotrowsKa

MiFID II a IDD

w związku ze zmianami dokonującymi 
się na szczeblu europejskim co roku 
zastanawiamy się, jaki obszar tym razem 
zostanie dotknięty. Jako praktycy dosko-
nale wiemy, jak trudno sprostać kolejnym 
tysiącom stron nowych regulacji, mając 
świadomość, jak już przeregulowany jest 
rynek finansowy w Polsce. 

by sprawnie zarządzać ryzykiem praw-
nym w zakładach ubezpieczeń, wyma-
gana jest gruntowna znajomość otoczenia 
prawnego. Jednak nawet podzielność 
uwagi pilota myśliwca może nie wystar-
czyć w obliczu bardzo złożonych nowych 
przepisów europejskich, w szczególności 
międzysektorowych przepisów na rynku 
finansowym.

w tym roku czekają nas zmiany na rynku 
regulacyjnym ubezpieczeń i banków 
w związku z uchwaleniem dyrek-
tywy Parlamentu europejskiego i rady 
2014/65/ue z dnia 15 maja 2014 r. 
w sprawie rynków instrumentów finan-
sowych (miIfId II), które mają istotny 
wpływ na zasady świadczenia usług 
maklerskich.

by sprostać przepisom procedowa-
nej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, 
a przez to dyrektywie Parlamentu euro-
pejskiego i rady (ue) 2016/97 z dnia 
20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybu-
cji ubezpieczeń (Idd), również firmy 
ubezpieczeniowe będą musiały zna-
cząco zmienić swoje modele biznesowe 
w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, 
począwszy od procesów wewnętrznych 
przez ofertę produktową aż do polityki 
wynagrodzeń. w związku z problemem 
dostosowania się do nowych regulacji, 
zauważalnym zwłaszcza u dystrybu-
torów reprezentujących małe spółki, 
Komisja europejska zaproponowała 
przesunięcie terminu stosowania Idd 
o siedem miesięcy, tj. na dzień 1 paź-
dziernika 2018 r.

sytuacja na polskim rynku regulacyj-
nym jest praktycznie wyklarowana. Pro-
jekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 

oraz o zmianie ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz 
niektórych innych ustaw został podpi-
sany przez Prezydenta rP w dniu 28 
grudnia 2017 r. omawiany jest, wydaje 
się ostateczny już kształt ustawy o obro-
cie instrumentami finansowymi.

mifId II oraz Idd wprowadzają zmiany 
w regulacjach dotyczących trzech klu-
czowych dla działalności ubezpieczenio-
wej elementów, tj. procesu doradczego, 
zatwierdzania oraz monitorowania pro-
duktów ubezpieczeniowych oraz jawności 
wynagrodzeń. celem wprowadzanych 
zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa 
klientom oraz wzrost zaufania do firm 
ubezpieczeniowych.

celowe jest zapewnienie obydwu usta-
wom synergii, ponieważ wzajemnie 
się uzupełniają. Przyczyną podobnych 
regulacji jest idea przyświecająca ustawo-
dawstwu unijnemu, czyli zapewnienie 
ochrony klientom i przejrzystości działa-
nia firm: w wypadku mifId II inwesty-
cyjnych, a w zakresie Idd – ubezpiecze-
niowych.

zarówno dyrektywa mifId II, jak i IDD 
mogą mieć znaczenie dla banków i firm 
ubezpieczeniowych, jeśli są one dostaw-
cami produktów lub dystrybutorami 
odpowiednich produktów.

aby w odpowiedniej kolejności zaobser-
wować podobieństwa między mifId II 
oraz Idd, należy prześledzić zmiany 
w obydwu dyrektywach. rozpocznijmy 
od mifId II w związku z jego pierw-
szym uchwaleniem przez ustawodawcę 
unijnego.

Preambuła mifId II wyraźnie wskazuje, 
że z zakresu niniejszej dyrektywy należy 
wyłączyć zakłady ubezpieczeń i rease-
kuracji. niestety wątpliwości co do tego 
wzbudza art. 91 mifId II, który wprowa-
dza zmiany do poprzedniego aktu regu-
lującego rynek ubezpieczeń – mianowicie 
do Imd (Insurance mediation directive, 
dyrektywa 2002/92/we Parlamentu 
europejskiego i rady z dnia 9 grudnia 
2002 r. w sprawie pośrednictwa ubez-
pieczeniowego). dodatkowo to właśnie 
MiFID II jest źródłem określeń typu „konflikt 
interesów”, „zachęty” czy „adekwatność pro-
duktu”, tak chętnie używanych przez IDD. mając 
na uwadze racjonalność ustawodawcy 
europejskiego, wskazuje on nam tym 
samym, że pojęcia te nie mają na grun-
cie Idd innego znaczenia niż to, jakie 
nadane zostało im na gruncie przepisów 
o usługach inwestycyjnych (mifId II).

Podobnie jest w preambule Idd, gdzie 
jasno jest wskazane, że dystrybucja umów 
ubezpieczeniowych, w tym ubezpiecze-
niowych produktów inwestycyjnych, 
powinna być regulowana dyrektywą Idd 
oraz dostosowana do mifId II.

aby wykazać spójność regulacji, należy 
zauważyć, że w motywie 56 Idd zwró-
cono uwagę, że ubezpieczeniowe pro-
dukty inwestycyjne często oferowane 
są klientom jako produkty alternatywne 
wobec produktów inwestycyjnych obję-
tych zakresem mifId II lub jako zamien-
niki tych produktów. dlatego oczywiste 
jest, że aby zapewnić spójną ochronę 
inwestorów oraz uniknąć ryzyka arbitrażu 
regulacyjnego, ubezpieczeniowe produkty 
inwestycyjne powinny podlegać, pomi-
jając standardy prowadzenia działalności 

Wojciech Kapica,
counsel, szef praktyki 
bankowo-finansowej 
w kancelarii Gawroński 
& Partners.

Zuzanna 
Piotrowska,
młodszy prawnik 
w kancelarii Gawroński 
& Partners.
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określone dla wszystkich produktów 
ubezpieczeniowych, również standardom 
wymaganym dla produktów inwestycyj-
nych. mamy tu na myśli przepisy doty-
czące udostępniania odpowiednich infor-
macji, wymogi w zakresie adekwatności 
udzielanych porad oraz ograniczenia 
w zakresie wynagrodzeń.

usługi doradcze
Fundamentalnym wymogiem dla procesu 
doradczego w obydwu dyrektywach jest wymóg 
zapewnienia klientowi, aby produkt ubez-
pieczeniowy odpowiadał jego wymaganiom 
i potrzebom oraz został zaprezentowany w zro-
zumiałej formie, umożliwiającej podjęcie przez 
niego świadomej decyzji. w związku z tym 
pośrednicy ubezpieczeniowi oprócz obo-
wiązku określenia wymagań i potrzeb 
klienta będą musieli także przedstawić 
klientowi zindywidualizowaną reko-
mendację, wyjaśniając, dlaczego dany 
produkt najlepiej spełnia jego wymagania 
i potrzeby, jeszcze przed sprzedażą tego 
produktu ubezpieczeniowego. dlatego 
powinny zostać przedstawione klientowi 
wszelkie możliwe konflikty interesów, 
mapa produktów i rodzaj świadczonej 
usługi. związek Idd z mifId II jest 
wyraźnie dostrzegalny w aspekcie infor-
macji uzyskiwanych od klientów – tole-
rancja na ryzyko i ich zdolność do ryzyka 
(w przypadku świadczenia usług doradz-
twa inwestycyjnego).

Ponadto koszty produktu muszą być 
ściśle ujawnione przed procesem sprze-
daży – w przypadku mifId II należy 
również ujawnić koszty świadczenia 
usług. Jeśli klient zażąda, należy podać 
szczegółowy podział. ważną częścią 
Idd jest to, że dystrybutor ubezpie-
czeń musi rozpoznać i udokumentować 
potrzeby klienta oraz że te wymagania 
i potrzeby znajdują odzwierciedlenie 
w wyborze produktu podczas procesu 
doradczego. od 1 stycznia 2018 r., 
w przypadku produktu inwestycyjnego 
opartego na ubezpieczeniach, klientowi 
należy również przekazać dokument 
z kluczowymi informacjami o produk-
tach i usługach ubezpieczeniowych.

WynagRodzEnIE
Jawność systemu wynagradzania ma za 
zadanie wykluczyć ewentualne konflikty 
interesów, dzięki czemu poprawić się 
ma jakość oferowanych usług. w przy-
padku Idd jest wskazane, żeby system 
wynagrodzeń nie miał wpływu na jakość 
świadczonych usług, natomiast mifId II 
wprowadza już zdecydowanie bardziej 

kategoryczne przepisy. mianowicie zgod-
nie z mifId II tzw. zachęty do inwesto-
wania w usługi inwestycyjne są dopusz-
czalne wyłącznie w przypadku, gdy usługa 
doradcza będzie absolutnie niezależna, 
a zachęta ma na celu poprawę świadczo-
nych usług.

noWE PRodUkty
w Idd uregulowano również nadzór 
nad produktem i zarządzanie, dzięki 
czemu zapewniono, że   produkty muszą 
być opracowywane dla konkretnego 
rynku docelowego. w związku z tym 
ubezpieczyciele będą zobowiązani do 
badania, czy konkretny produkt ubezpie-
czeniowy jest sprzedawany na zamierzo-
nym rynku docelowym lub czy produkt 
spełnia w dalszym ciągu potrzeby i cele 
klientów. Proces przeglądu produktu, który 
musi być przeprowadzany co najmniej raz 
w roku, jest głównym czynnikiem eliminują-
cym niepotrzebny, złożony wymiar produktów. 
złożony wymiar produktów utrudnia 
zrozumienie produktów ubezpieczenio-
wych przez klientów, co w konsekwencji 
skutkuje ich niechęcią do zakładu ubez-
pieczeń. Prostsze produkty nie tylko 
prowadzą do skorygowania procesów 
weryfikacji, ale także do zmniejszenia 
potrzeb w zakresie konkretnych prze-
szkoleń sprzedawców.

wymagania dotyczące procesu zatwier-
dzania i monitorowania produktów 
w ramach mifId II są bardzo podobne 
do wymogów Idd. w związku z tym 
zaleca się, aby banki sprzedające produkty 
ubezpieczeniowe unifikowały wymogi 
obu aktów prawnych, np. poprzez 
uwzględnianie produktów ubezpiecze-
niowych i uwzględnianie ich specyfiki 
już podczas definiowania docelowego 
modelu rynku. wymienione zmiany 
wiążą się z wieloma obszarami na rynku 
ubezpieczeń. dlatego po zidentyfikowa-
niu istniejących luk na pierwszym etapie 
kluczem jest terminowa i wzajemnie 
uzupełniająca się implementacja przepi-
sów, co umożliwi poprawę modelu biz-
nesowego oraz będzie miało wpływ na 
długotrwałe zadowolenie klienta.

Jak wynika z powyższego, Idd jest 
wyraźnie zainspirowane mifId II, nie-
mniej jednak niektóre kluczowe różnice 
są warte podkreślenia:

 ¨ Idd to dyrektywa mająca za zadanie 
harmonizację minimalną, co znaczy, 
że państwa członkowskie będą miały 
pewną swobodę w spełnianiu jej 

wymogów, mifId II dotyczy harmo-
nizacji maksymalnej;

 ¨ dyrektywa mifId II umożliwia jedy-
nie przeprowadzanie zachęt w kon-
tekście usług doradczych niezwiąza-
nych z niezależnością i jeśli te zachęty 
mają na celu poprawę jakości obsługi 
klienta. Idd nie wpływa na to tak 
szeroko i wymaga przede wszystkim, 
aby zachęty nie miały negatywnego 
wpływu na jakość odpowiedniej usługi 
dla klienta;

 ¨ Chociaż obie dyrektywy przewidują tego 
samego rodzaju testy odpowiedniości, 
koncentrując się na sytuacji finansowej 
klienta, wiedzy i doświadczeniu oraz celach 
inwestycyjnych oraz odporności klienta na 
ryzyko, IDD utrzymuje również wymóg, aby 
spełnić wymagania i potrzeby klienta. co 
może wskazywać na różnicę podejścia 
do klienta.

WytycznE MEtodykI
metodyka wprowadzenia zmian powinna 
uwzględniać, że wdrożenie Idd musi 
opierać się na wypracowanych już przez 
organizację mechanizmach zarządza-
nia ryzykiem braku zgodności. element 
ten jest kluczowy dla powodzenia, gdyż 
mechanizmy przeciwdziałania ryzyku 
braku zgodności i zarządzanie ryzykiem 
braku zgodności jako rozwiązania orga-
nizacyjne i procedury pozwolą zapewnić 
zgodność działania danej organizacji 
z powszechnie obowiązującymi przepi-
sami prawa oraz regulacjami wewnętrz-
nymi. mechanizmy te muszą dotyczyć 
zarówno projektowanych regulacji 
wewnętrznych, jak i wdrożenia tych 
regulacji na poziomie jednostek orga-
nizacyjnych, w tym przestrzegania ich 
przez pracowników. za przestrzeganie 
regulacji wewnętrznych odpowiadać 
musi kierownik jednostki organizacyj-
nej, natomiast w zakresie projektowania 
nowych regulacji, procedur czy produk-
tów, obok jednostki biznesowej (często 
inicjującej dany produkt czy procedurę), 
rolę wspomagającą (opiniującą, dorad-
czą) pełni np. biuro prawne lub com-
pliance. O czym należy pamiętać, samo 
wdrożenie IDD w zakładzie ubezpieczeń to 
tylko połowa sukcesu. Kluczem do idealnego 
procesu jest sprawnie funkcjonujący w tym 
zakresie system compliance, który zapewni 
zgodność rozwiązań wdrożeniowych danego 
zakładu ubezpieczeń przez lata w obliczu 
następczej weryfikacji czy to przez organ 
nadzoru finansowego, czy organ ochrony 
konsumentów. q
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Ttrwające od wielu miesięcy prace przy-
gotowawcze i legislacyjne dotyczące 
wdrożenia do polskiego porządku praw-
nego unijnej dyrektywy o dystrybucji 
ubezpieczeń (dyrektywa Parlamentu 
europejskiego i rady (ue) 2016/97 
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie 
dystrybucji ubezpieczeń, dalej: Idd), 
zakończyły się uchwaleniem przez 
sejm w dniu 15 grudnia 2017 r. oraz 
podpisaniem przez Prezydenta ustawy 
o dystrybucji ubezpieczeń (dz.u. 2017, 
poz. 2486, dalej: ustawa o dystrybucji 
ubezpieczeń). ustawa ma co do zasady 
zacząć obowiązywać od 23 lutego 2018 r., 
natomiast po przejściu przez senat bez 
poprawek została już przekazana Prezy-
dentowi do podpisania ustawa przesuwa-
jąca termin wejścia w życie ustawy o dys-
trybucji ubezpieczeń na 1 października 
2018 r. ustawa nie jest jedynym aktem 
prawnym, do którego jednak stosowania 
musimy się przygotować. 
na podstawie art. 25 Idd przekazano 
Komisji europejskiej uprawnienie do 
przyjęcia aktów delegowanych w celu 
doprecyzowania wymogów w zakresie 
nadzoru nad produktem i zarządzania 
nim, określonych w art. 25 tej dyrektywy.
Jednym z takich aktów delegowanych 
jest rozporządzenie z dnia 21 września 
2017 r. uzupełniające dyrektywę Par-
lamentu europejskiego i rady (ue) 
2016/97 w odniesieniu do wymogów 
w zakresie nadzoru nad produktem 
i zarządzania nim dla zakładów ubezpie-
czeń i dystrybutorów ubezpieczeń, które 
weszło w życie 9 stycznia 2018 r., a stoso-
wane będzie od 23 lutego 2018 r. (dalej: 
rozporządzenie). rozporządzenie wiąże 
w całości i jest bezpośrednio stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich. 
rozporządzenie odpowiada na wiele 
pytań zadawanych w trakcie prac nad 
projektem ustawy o dystrybucji ubez-
pieczeń i analiz treści art. 11 tej ustawy, 
chociaż nie można wykluczyć, iż wyja-
śnienie wielu wątpliwości interpretacyj-
nych odbędzie się podczas praktycznego 
stosowania nowych przepisów, wypraco-
wanych praktyk rynkowych czy stanowisk 
regulatora.

Najczęściej zadawane pytania dotyczą kwestii: 
kim jest twórca produktu? Jak określić rynek 
docelowy? Jakie nowe obowiązki spoczywać 
będą na zakładzie ubezpieczeń? zatem – po 
kolei!

tWóRca PRodUktU
odmiennie od dotychczas przyjmo-
wanych interpretacji i praktyki, ustawa 
o dystrybucji ubezpieczeń stanowi, iż 
twórcą produktu (podmiotem, który 
tworzy produkt) jest zakład ubezpieczeń, 
ale również broker ubezpieczeniowy oraz 
agent ubezpieczeniowy. to na tych pod-
miotach, o ile zostaną uznani za twórcę 
produktu, spoczywać będą określone obo-
wiązki prawne, faktyczne i proceduralne.
zatem w zmienionej poprzez ustawę 
o dystrybucji ubezpieczeń prawnej rzeczy-
wistości ustawodawca zrezygnował z dotychcza-
sowego podejścia, iż wyłącznie zakład ubezpie-
czeń może produkt stworzyć, określić jego ramy 
prawne, grupę docelową czy sposób dystrybucji. 
wiele razy w naszej praktyce ubezpiecze-
niowej tworzyliśmy produkty, w których 
to pośrednik odgrywał główną rolę kre-
atora, a jednak nie były mu przypisane, jak 
w przypadku zakładu ubezpieczeń, obo-
wiązki czy odpowiedzialność.
treść motywu 3 rozporządzenia stanowi, 
że aby uznać pośrednika ubezpieczenio-
wego za twórcę produktu, należy dokonać 
całościowej analizy działalności pośrednika 
dokonywanej indywidualnie w każdym 
przypadku. Gdy z przeprowadzonej ana-
lizy wynika, że to pośrednik samodziel-
nie decyduje o najważniejszych cechach 
i głównych elementach produktu ubezpie-
czeniowego, w tym o zakresie ubezpiecze-
nia, kosztach, ryzyku, rynku docelowym 
lub prawach do odszkodowania lub gwa-

rancji, uznany będzie za twórcę produktu. 
Powstaje zatem pytanie, jaka jest rola 
zakładu ubezpieczeń w procesie tworze-
nia produktu. odpowiedź możemy zna-
leźć w treści art. 3 rozporządzenia, który 
wskazuje, że zakład ubezpieczeń zapewnia 
ochronę ubezpieczeniową dla produktu 
tworzonego przez pośrednika, jednocze-
śnie nie modyfikując znacznie wskazanych 
powyżej elementów kreujących produkt. 
w praktyce można przewidzieć sytuację, 
w której napotykać będziemy trudności 
w dokładnym dookreśleniu roli zakładu 
ubezpieczeń i pośrednika w procesie two-
rzenia produktu. rozporządzenie wycho-
dzi temu naprzeciw i jasno stwierdza, 
iż zakład ubezpieczeń i pośrednik mogą 
zostać współtwórcami produktu, przy 
czym relacja ta musi zostać sformalizo-
wana w formie umowy określającej szcze-
gółowo warunki współpracy oraz proce-
dury, które umożliwiają w zgodny sposób 
określenie rynku docelowego oraz peł-
nione przez nich role w procesie zatwier-
dzania produktu.
Istotne jest, że za tworzenie produktu nie 
uznaje się personalizacji i dostosowywania 
istniejących produktów dla indywidual-
nego klienta, jak również dostosowywania 
umowy ubezpieczenia dla pojedynczego 
klienta.

obowiązki twórcy produktu
Najistotniejszym obowiązkiem twórcy jest 
opracowanie i wdrożenie procesu zatwierdzania 
nowych produktów oraz produktów zmienianych 
w trakcie ich obowiązywania (przy czym roz-
porządzenie mówi o istotnych dostosowa-
niach produktów). twórca jest zobowią-
zany do dokonywania przeglądu takiego 
procesu. co to oznacza w praktyce?

 ¨ Proces zatwierdzania produktu okre-
ślony jest poprzez dokument sporzą-
dzony na piśmie, zgodnie z rozporzą-
dzeniem nazwany „Polityką w zakresie 
nadzoru nad produktem i zarządzania 
nim”, który podlega przyjęciu przez 
organ lub jednostkę twórcy odpo-
wiedzialną za tworzenie produktów 
ubezpieczeniowych, a więc z reguły 
przybierać będzie formę polityki/zarzą-
dzenia/procedury wewnętrznej przyj-

Nie można wykluczyć, iż wyjaśnienie wielu wątpliwości interpretacyjnych dot. zarządzania produktem odbędzie się podczas 
praktycznego stosowania nowych przepisów, wypracowanych praktyk rynkowych czy stanowisk regulatora. – anna GryKIn

Zarządzanie produktem

Anna Grykin
jest radcą prawnym 
w Departamencie 
Prawa Korporacyjnego, 
współodpowiedzialna 
za praktykę ubezpiecze-
niową w DLA Piper.
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mującej, w zależności od wewnętrz-
nych uregulowań korporacyjnych 
twórcy, formę uchwały zarządu, okól-
nika czy decyzji dyrektora biura; 

 ¨ Proces zatwierdzania produktu, po 
jego ustanowieniu, ma zostać wdro-
żony, a więc wszystkie przewidziane 
w nim funkcje, procesy i role muszą 
zostać zaimplementowane do struk-
tury organizacyjnej twórcy; 

 ¨ Proces powinien być cyklicznie prze-
glądany i w sposób ciągły sprawdzana 
ma być zgodność wewnętrzna z tym 
procesem – w praktyce przegląd taki 
stanowić może jeden z elementów 
stałych bądź cyklicznych monitorin-
gów dokonywanych przez funkcję 
compliance; możliwe są również inne 
rozwiązania, np. kontrola wewnętrzna 
dokonywana przez jednostkę odpo-
wiedzialną za tworzenie produktu. 

w samym procesie zatwierdzania pro-
duktu istotne jest, aby:

 ¨ Konstrukcja produktów uwzględniała 
cele, interesy i cechy klientów, nie 
wywierała na klientach negatywnego 
wpływu oraz zapobiegała szkodom dla 
klienta lub ograniczała ich dotkliwość;

 ¨ Proces ułatwiał właściwe zarządzanie 
konfliktami interesów;

 ¨ w odniesieniu do każdego produktu 
określony został rynek docelowy. 

RynEk docEloWy
Każdorazowo w procesie tworzenia 
i zatwierdzania produktu twórca określać 
będzie rynek docelowy oraz grupę odpo-
wiednich klientów, do których skiero-
wana będzie oferta produktowa. twórca 
będzie brał pod uwagę, w zależności od 
rodzaju produktu, jego złożoność i cha-
rakter, cechy produktu i profil ryzyka. 
Inny poziom szczegółowości stosowany 
będzie do produktów inwestycyjnych, 
a inny do produktu autocasco. rozpo-
rządzenie, idąc krok dalej, sugeruje, aby 
twórcy, szczególnie dla produktów inwe-
stycyjnych, określali grupę klientów, dla 
których ten produkt nie jest odpowiedni.
Twórca produktu od początku procesu tworzenia 
produktu ma stawiać klienta w centrum uwagi i przy 
takim założeniu oferować produkty odpowiadające 
klientom określonego rynku docelowego. 

MonItoRIng PRodUktU
rola twórcy nie kończy się na kreacji 
produktu i jego wprowadzeniu na rynek. 
twórca odpowiada za monitorowanie 
produktu i cykliczne dokonywanie jego 
przeglądu. dotychczas stałą i dobrą prak-
tyką było dokonywanie przeglądów, ana-

lizowanie funkcjonowania produktu pod 
kątem zarówno wolumenów sprzedaży, 
jak i atrakcyjności produktu i docelowej 
grupy klientów, do których produkt jest 
kierowany, oraz tych, którzy produkt 
nabyli. rozporządzenie wprost wprowa-
dza obowiązek monitorowania produktu, 
co oznaczać będzie dla twórcy obowiązek 
wprowadzenia takiego procesu do swojej 
organizacji. monitoring produktu może 
polegać na analizie:

 ¨ skarg i reklamacji klientów,
 ¨ informacji od pośredników ubezpie-
czeniowych dystrybuujących produkt 
w zakresie zrozumienia produktu 
przez klienta, przyczyn, dla których 
klienci niechętnie produkt nabywają, 
najczęstszych wątpliwości klientów co 
do zakresu oferowanej ochrony czy 
innych elementów produktu,

 ¨ interwencji rzecznika finansowego,
 ¨ liczby i rodzaju postępowań sądowych,
 ¨ wolumenów sprzedażowych,
 ¨ trendów rynkowych.

oczywiście monitoring produktu oraz 
cykliczny przegląd produktu powinny 
zostać udokumentowane, a wnioski 
z nich wynikające powinny wpłynąć na 
decyzje co do kształtu produktu, jego 
zmian czy nawet wycofania produktu 
z oferty. rozporządzenie zakłada również, 
że w przypadku zidentyfikowania okolicz-
ności, które mogą mieć negatywny wpływ 
na korzystającego z produktu klienta, 
twórca podejmie działania, aby sytuację 
tę załagodzić lub zmienić. w praktyce 
oznaczać to może odpowiednią modyfi-
kację konkretnych umów ubezpieczenia 
czy wręcz zaoferowanie innego produktu, 
który negatywnego wpływu dla klienta 
mieć nie będzie. obowiązek ten może 
stanowić wyzwanie dla twórcy produktu 
ze względu na indywidualną analizę kon-
kretnego przypadku, co w przypadku 
np. dużej skali dystrybucji może być 
utrudnione.
Przed wprowadzeniem produktu na 
rynek lub po wprowadzeniu do pro-
duktu zmian ze względu na zmiany rynku 
docelowego, twórca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia testów produktowych 
i analiz scenariuszowych. testy produktu 
mają wykazać, że produkt odpowiadać 
będzie potrzebom klientów rynku doce-
lowego, w przeciwnym razie produkt taki 
nie może być oferowany klientom.
w relacji twórca – dystrybutor to klient 
ma być zawsze na pierwszym miejscu. 
Z tego powodu rozporządzenie nadaje 
tej relacji, w odniesieniu do cyklu życia 
produktu określone znaczenie.

twórca produktu starannie wybiera 
kanał dystrybucji odpowiedni dla rynku 
docelowego i wyposaża dystrybutora we 
wszystkie niezbędne informacje o pro-
dukcie, w tym ryzykach, kosztach (w tym 
kosztach ukrytych), ale też o wszystkich 
okolicznościach, które mogą spowodować 
konflikt interesów ze szkodą dla klienta.
dystrybutorzy produktów obowiązani 
są wdrożyć odpowiednie rozwiązania 
w zakresie dystrybucji produktów, pozwa-
lające na uzyskanie od twórców wszyst-
kich niezbędnych informacji o produkcie.
dystrybutorzy produktu obowiązani 
są oferować produkt klientom zgodnie 
z założeniami produktu, strategią dystry-
bucji twórcy oraz określonym rynkiem 
docelowym. twórcy produktu monitorują 
proces dystrybucji produktu, w szczegól-
ności – czy produkty są dystrybuowane 
na rynku docelowym. teoretycznie zatem 
wzmocniona została ochrona interesów 
klienta, gdyż w całym procesie – od tworzenia 
produktu po jego oferowanie klientowi – pod-
mioty uczestniczące w tym procesie są odpo-
wiedzialne za oferowanie klientowi produktu 
odpowiadającego na jego potrzeby.
Proces zarządzania produktem określony 
rozporządzeniem to proces, któremu 
nadano formę prawną, a więc proces 
sformalizowany, w którym poszczególne 
procesy polegające na planowaniu pro-
duktu, procesie jego tworzenia, określania 
rynku docelowego i kanałów dystrybucji, 
a także rodzajów i cykliczności monito-
ringów musi zostać w organizacji twórcy 
zaadresowany. Proces ten, poza jego 
sformalizowaniem, ma przybrać formę 
praktyki, a poszczególne jednostki orga-
nizacyjne i organy powinny znać swoją 
w nim rolę. całości nowych uregulowań 
towarzyszy obowiązek dokumentowania 
procesu, a więc również np. przeprowa-
dzanych testów produktu czy monitorin-
gów. Klient – nabywca produktu ubezpie-
czeniowego – zyskał dodatkową ochronę 
wpisującą się w filozofię zmian w zakre-
sie pośrednictwa na rynku ubezpieczeń 
wprowadzonych dyrektywą Idd.
wprowadzenie procesu zarządzania pro-
duktem nie jest nowością na rodzimym 
rynku ubezpieczeniowym. Knf wydała 
rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń 
dotyczące systemu zarządzania produk-
tem. nie ulegają one w związku z ustawą 
o dystrybucji ubezpieczeń oraz rozpo-
rządzeniem modyfikacji, a tym bardziej 
nie zostają usunięte z praktyki – stanowić 
zatem będą ważny element, szczególnie 
w wymiarze praktycznym, w kształtowa-
niu procesu zarządzania produktem na 
gruncie rozporządzenia. q
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Ww październikowym wydaniu „mie-
sięcznika ubezpieczeniowego” ukazał się 
artykuł na temat możliwości zastosowania 
produktów audatex w procesie oceny 
ryzyka i sprzedaży polis (r. niemyjski, 
Niemiec płakał jak sprzedawał, „miesięcznik 
ubezpieczeniowy”, 10/2017). artykuł 
odnosił się do możliwości weryfikacji 
stanu pojazdu sprowadzonego do Polski 
z zagranicy w bazach fraudcheck i auda-
history przed zawarciem umowy ubez-
pieczenia autocasco. obecnie jesteśmy 
po pełnym wdrożeniu systemu w Pzu, 

który działa już od ponad dwóch mie-
sięcy. w oparciu o dane dostarczane przez 
audatex specjaliści Pzu podejmują decy-

zje biznesowe dotyczące przyjęcia bądź 
odrzucenia ryzyka ubezpieczeniowego. 
możemy sobie więc pozwolić na przed-
stawienie zakresu danych dostarczanych 
w naszym serwisie i wyników analiz, jakie 
przeprowadziliśmy w kontekście wyko-
rzystania danych w procesie oceny ryzyka 
i sprzedaży polis autocasco.
Baza Audatex na dzień dzisiejszy zawiera 
ponad 73 mln rekordów, tj. kalkulacji kosztów 
naprawy wykonanych w naszym systemie lub 
aukcji AutoOnline realizowanych w przypadku 
szkód całkowitych. dane pochodzą z takich 

Wyniki analiz, jakie otrzymaliśmy we współpracy z naszymi klientami i w oparciu o własne opracowania, wskazują, że od 6% 
do 13% (w zależności od portfela) pojazdów ubezpieczonych w zakresie autocasco doświadczyło wcześniej szkody całkowitej 
poza granicami Polski. – robert nIemyJsKI

FraudCheck i AudaHistory 
przy ocenie ryzyka i sprzedaży AC

Robert Niemyjski,
Sales and Business 
Development Director, 
Audatex.

Przez setki lat ubezpieczenia pozostawały szczególną kombinacją 
nauk prawa i matematyki. Kwestie prawne definiujące odpowie-
dzialność w przypadku określonych zdarzeń losowych łączą się 
z nauką aktuarialną pozwalającą na oszacowanie prawdopodo-
bieństwa ich wystąpienia i obliczenie ceny za ochronę. Obecnie 

pojawia się kolejny filar ubezpieczeń: szeroko rozumiana technologia IT.
PZU w obszarze zarządzania produktem i procesami underwritingowymi pełnymi 
garściami korzysta z nowych rozwiązań informatycznych. W szczególności dotyczy 
to zewnętrznych baz danych, które poszerzają możliwości pozyskiwania wiarygod-
nych informacji do bardziej precyzyjnej oceny ryzyka i taryfikacji adekwatnej składki. 
W przypadku ubezpieczeń masowych istotne jest, aby informacje takie były pozyski-
wane w procesie ofertowania umów ubezpieczenia w trybie online.
W jednym z najbardziej powszechnych ubezpieczeń – autocasco – poza stan-
dardowo wykorzystywanymi informacjami o pojeździe, jego użytkownikach, 
istotne są dane o jego uszkodzeniach w przeszłości. Pozwala na to usługa 
FraudCheck dostępna online w procesie zawierania umów AC. Polega ona 
na sprawdzeniu w zewnętrznej bazie danych, czy ubezpieczany pojazd miał 
w przeszłości szkodę całkowitą gdziekolwiek w Europie. Problem jest poważny, 
od początku naszego członkostwa w UE co roku do Polski sprowadzanych jest 
ok. 1 mln samochodów osobowych, niestety ze średnią wieku ponad 10 lat. 
Znaczna część z nich ma bogatą historię poważnych szkód. W przypadku 
ubezpieczeń stanowi to wyzwanie w procesie oceny ryzyka, a później ewen-
tualnej likwidacji szkody. Po pierwsze, oznacza to kłopoty klienta w przypadku 
szkody całkowitej, gdzie wartość pojazdu była znacząco zawyżona właśnie 
z powodu braku informacji o wcześniejszych dużych szkodach. Jest to też jedna 
z istotnych przyczyn reklamacji oraz sporów sądowych. Po drugie, wraki takich 
pojazdów wykorzystywane są często w celu wyłudzenia odszkodowania. Usta-
lenie właściwej wartości rynkowej pojazdu oraz zakresu ochrony adekwatnej 

do historii szkodowej pojazdu przyczynia się do podniesienia jakości obsługi 
klientów oraz znacząco ogranicza fraudy.
FraudCheck jest już wykorzystywany w likwidacji szkód w formie pojedynczych 
odpytań bazy danych pojazdów wystawionych na aukcje po szkodach całkowitych. 
Nasza innowacja polega na sprawdzaniu historii pojazdu w czasie rzeczywistym – 
już w procesie sprzedaży polisy AC. Otrzymujemy pełną dokumentację szkodową 
i komplet zdjęć zniszczonego pojazdu. Na tej podstawie możemy podjąć decyzję 
o redukcji sumy ubezpieczenia i ograniczenia zakresu ochrony. W szczególnie dra-
stycznych przypadkach szkód – nawet odmówić zawarcia umowy autocasco.
W ciągu 1 miesiąca zidentyfikowaliśmy ok. 250 pojazdów, których wartość kosztów 
naprawy znacząco przekraczała 100% wartości rynkowej z dnia szkody. Większość 
z nich została przyjęta do ubezpieczenia, jednak ze zredukowaną sumą ubezpiecze-
nia, nawet o 30% w porównaniu do tej wyliczonej wg katalogu eksperckiego. Dodat-
kowo tylko z podstawowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Ok. 40 pojazdów 
nie zostało ubezpieczonych w zakresie AC w ogóle. Ich historia szkodowa pozwala 
sądzić, że te samochody w ogóle nie powinny poruszać się po drogach publicznych. 
Przyjmując statystyki przedstawiciela Audatex o częstości szkód pojazdów powy-
padkowych sprowadzonych do Polski, można oszacować, że tylko na tych samo-
chodach zaoszczędzimy ponad 200 tys. zł na wypłatach odszkodowań ze szkód, 
które zaistniałyby w okresie ubezpieczenia AC. Suma ta nie uwzględnia dodatkowych 
potencjalnych wypłat z prawdopodobnych fraudów. Jednocześnie spodziewamy 
się mniejszej liczby reklamacji klientów, związanych z ustalaniem wartości rynkowej 
pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia.
FraudCheck to kolejna zewnętrzna baza danych, z której korzystamy w celu lepszej 
oceny ryzyka. A im ta ocena lepsza, tym lepiej dopasowana cena ubezpieczenia. 
PZU jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce, który wprowadził to rozwiązanie.

toMasz PieKarsKi, dyrektor ds. produktów komunikacyjnych w PZU

Wiarygodne dane do precyzyjnej oceny ryzyka
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krajów jak niemcy, francja, benelux, 
austria oraz kraje centralnej i wschod-
niej europy. aktualnie pracujemy nad jej 
poszerzeniem o następne kraje, takie jak 
włochy, Portugalia, hiszpania, szwaj-
caria. zakres danych, jaki dostarczamy 
w serwisie, dotyczy identyfikacji pojazdu, 
daty utworzenia sprawy/zdarzenia, prze-
biegu pojazdu na dzień utworzenia 
sprawy, kosztów naprawy wraz z identyfi-
kacją uszkodzonych części, a w przypadku 
fraudchecka również zdjęć uszkodzo-
nych pojazdów wystawionych na aukcję 
autoonline. 

wpływ na wyniki
wyniki analiz, jakie otrzymaliśmy we 
współpracy z naszymi klientami i w opar-
ciu o własne opracowania, wskazują, że 
od 6% do 13% (w zależności od portfela) 
pojazdów ubezpieczonych w zakresie 
autocasco doświadczyło wcześniej szkody 
całkowitej poza granicami Polski. są to 
pojazdy często po raz pierwszy wprowa-
dzone na rynek polski, które nie widniały 
w bazie ufG, stąd zakład ubezpieczeń 
nie miał wiedzy na temat ich historii 
w dniu podpisania umowy autocasco. 
oznacza to, że na każde 10 tys. ubez-
pieczonych pojazdów sprowadzonych 
w drodze prywatnego importu do Polski 
(głównie z niemiec, francji, beneluksu), 
będących w portfelu zakładu ubezpie-
czeń, od 600 do 1,3 tys. było wcześniej 
uszkodzonych w stopniu nieuzasadniają-
cym ich naprawę zgodnie z technologią 
producenta. ta informacja nie jest zasko-
czeniem, bowiem powszechnie znany jest 
problem dotyczący liczby i stanu spro-
wadzonych do Polski pojazdów. Istotne 
jest, że w ponad 30% tych pojazdów 
odnotowaliśmy w bazie audatex wyli-
czenie kosztów naprawy już na terenie 
Polski – średnio w okresie ok. 2 lat, licząc 
od dnia szkody całkowitej za granicą. nie 
wiemy dokładnie, kiedy te pojazdy zostały 
wprowadzone na polski obszar celny 
(audatex bezpośrednio nie dysponuje 
takimi danymi), stąd analiza nie jest tak 
dokładna, jak byśmy chcieli. zakładamy 
jednak, że od daty powstania szkody 
całkowitej za granicą do zakończenia jej 
likwidacji, następnie odsprzedaży pojazdu 
uszkodzonego, poprzez jego naprawę, 
i ponowne wprowadzenie na rynek, musi 
minąć kilka miesięcy. w każdym razie na 
podstawie powyższych danych można 
doszukać się prawidłowości, że w przy-
padku pojazdów uszkodzonych w stopniu szkody 
całkowitej i sprowadzonych do Polski, następ-
nie naprawionych, ryzyko powstania szkody 
w przypadku ubezpieczenia autocasco wzrasta. 

w badanej przez nas próbce średni koszt 
kalkulacji szkody powstałej na terenie 
Polski wynosił 9,2 tys. zł. Jeśli kwotę tę 
pomnożymy przez 180, co stanowi 30% 
z 600, otrzymamy kwotę 1,65 mln zł – 
ogólną wysokość kalkulacji. Kwota ta jest 
zdecydowanie wyższa od przypisu zebra-
nego dla owych 600 pojazdów, przyj-
mując, że średni koszt polisy autocasco 
wynosi 1,5 tys. zł (= 900 tys. zł). 

wpływ na likwidację
nie tylko wynik techniczny, w kontek-
ście wykorzystania narzędzi audatex do 
oceny ryzyka i sprzedaży polis autocasco, 
jest istotny z perspektywy zakładu ubez-
pieczeń. znaczenie ma również brak 

problemów podczas likwidacji szkody, 
kiedy to zazwyczaj w sposób dokładny 
weryfikowany jest stan techniczny 
i historia pojazdów, chociażby w oparciu 
o fraudcheck. I gdzie przypadek zawar-
cia umowy ubezpieczenia z uwzględnie-
niem stałej sumy ubezpieczenia niesie 
za sobą konsekwencje wypłaty odszko-
dowania wyższego niż realna szkoda, 
jeśli pojazd był wcześniej uszkodzony 
w sposób znaczący i naprawiony bez 
zachowania technologii producenta. Pre-
zentujemy kilka przykładów pojazdów 
uszkodzonych w stopniu szkody całko-
witej, gdzie odnotowaliśmy kalkulacje 
kosztów naprawy wykonane już na tere-
nie Polski. q

przykłady szkód całkowitych w pojazdach sprowadzonych z zagranicy
Mercedes CLS
Rok produkcji: 2012

Szkoda całkowita za granicą: 09.2015 
Koszt naprawy: 32 tys. euro

Szkoda w Polsce: 03.2016 
Koszt naprawy: 92 tys. zł

Szkoda całkowita za granicą

VW Golf
Rok produkcji: 2010

Szkoda całkowita za granicą: 05.2011
Koszt naprawy: 28 tys. euro

Szkoda w Polsce: 10.2013
Koszt naprawy: 2,6 tys. zł

Szkoda w Polsce: 11.2015
Koszt naprawy: 5 tys. zł

Szkoda w Polsce: 01.2017
Koszt naprawy: 6,3 tys. zł

Szkoda całkowita za granicą

Mazda 6 
Rok produkcji: 2009

Szkoda całkowita za granicą: 08.2014
Koszt naprawy: 59 tys. euro

Szkoda w Polsce: 08.2015
Koszt naprawy: 18 tys. zł

Szkoda całkowita za granicą

Źródło: Audatex.
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Bbranża ubezpieczeniowa znajduje się 
u progu transformacji cyfrowej, która 
dotyka wszystkich obszarów działalno-
ści. Intuicyjnie wydaje się, że najbardziej 
dochodowe jest digitalizowanie procesów 
marketingowych i sprzedażowych, bazują-
cych na social media i mobilności. Jednak 
równie ciekawym zagadnieniem jest cyfry-
zacja obszaru likwidacji szkód. Z punktu 
widzenia interakcji z klientem zmiany 
już następują: powstają aplikacje webowe 
i mobilne, które znacząco usprawniają 
komunikację i obniżają koszt procesu 
wypłaty świadczenia. natomiast wiele jest 
jeszcze do zrobienia w zakresie wewnętrznej 
optymalizacji procesu likwidacji szkód. W trakcie 
realizacji projektów analitycznych w zakładach 
ubezpieczeń natrafialiśmy na szereg przykładów 
marnotrawstwa i wiele nieprawidłowości, które 
przynoszą milionowe straty. straty, których 
z powodzeniem można uniknąć, lepiej 
wykorzystując wewnętrzne i zewnętrzne 
źródła danych. A potencjał jest spory:

 ¨ weryfikując procesy likwidacji szkód, 
zbudowaliśmy wskaźnik demonstru-
jący poziom złożoności procesu w róż-
nych grupach produktowych, bazujący 
na charakterystyce wypłat. wskaźnik 
oscyluje od 0 (minimalna złożoność) 
do 1 (maksymalna złożoność). oka-
zało się, że różnice w poszczególnych 
grupach produktowych są duże, a dla 
20% produktów wartość wskaźnika 
przekraczała 0,6, co oznacza niepoko-
jąco wysoki poziom skomplikowania 
i wysoką ekspozycję na marnotraw-
stwo.

aby zobrazować skalę nieefektywności, 
możemy posłużyć się kilkoma przykładami:

 ¨ Podczas analizy spraw sądowych 
w jednym z zakładów ubezpieczeń 
okazało się, że jest szereg spraw doty-
czących roszczeń na bardzo niewielkie 
kwoty, często wręcz poniżej 1 tys. zł. 
co więcej, część z tych spraw była 
przegrywana, a łączny koszt likwida-
cji szkód dochodził nawet do kilku-
nastu tysięcy złotych (składało się na 
niego pełne – wyższe od pierwotnego 
– odszkodowanie, odsetki, koszty 
sądowe, koszty prawne, koszty tech-
niczne). 

 ¨ analiza ścieżki decyzyjnej używanej 
przez likwidatorów do wybierania 
sposobu likwidacji szkód (uprosz-
czona lub pełna) pokazała, że każdy 
z klientów/poszkodowanych podlega 
takim samym regułom, bez względu 
na swoją historię czy dochodowość. 
tymczasem ubezpieczyciel posiadał 
dane umożliwiające dowolne kształ-
towanie progów czy warunków likwi-
dacji szkody, ale nie brał tych danych 
pod uwagę. w efekcie szkody niskiego 
ryzyka były procesowane pełną 
ścieżką, co kończyło się dodatko-
wymi kosztami, a często niepotrzebną 
likwidacją „na fakturę” czy w aso.

 ¨ mając do dyspozycji przekrojowy 
profil klienta, łatwo też od początku 
zwrócić uwagę na potencjalnie ryzy-
kowne szkody i od razu zaostrzyć 
proces weryfikacji, co pozwoli ograni-
czyć nadużycia już na samym początku 
– kiedy ich badanie jest najtańsze i naj-
mniej obciążające dla ubezpieczyciela.

Powyższe historie to istotne, ale niejedyne 
przykłady braku dostatecznej kontroli 
nad procesem likwidacji szkód w ubez-
pieczeniach, a powtarzając za r.s. Kapla-
nem i d.P. nortonem, „czego nie można 
zmierzyć, tym nie można zarządzać”. 
Kluczem do optymalizacji procesu likwida-
cji szkód jest dostęp do możliwie szerokiego 
zestawu danych wewnętrznych i zewnętrznych, 
zgromadzonych i prawidłowo zinterpretowanych 
oraz udostępnionych analitykom do swobodnego 
weryfikowania hipotez. dopiero na tej pod-
stawie można podjąć się zoperacjonali-
zowania zdobytej wiedzy w postaci reko-
mendacji i optymalizacji procesowych.
Przykładem wartościowego wykorzysta-
nia danych jest opracowana przez firmę 
Pilab metodyka wykrywania zorgani-

zowanych grup przestępczych na bazie 
powiązań pomiędzy zdarzeniami i pod-
miotami, która może zwielokrotnić efek-
tywność przez rozszerzenie rzeczywisto-
ści z danych o świat zewnętrzny.
 
analiza danych o kierowcach, właścicie-
lach polis czy poszkodowanych w wypad-
kach samochodowych ujawnia sieci 
firm i osób powiązanych podejrzanymi 
szkodami (również takimi, w których 
nadużycia zostały udowodnione). 

u jednego z naszych europejskich klien-
tów pobieżna analiza 100 najbardziej 
interesujących klastrów ujawniła dużą 
grupę podejrzanych podmiotów, których 
suma szkód oscylowała wokół 4,5 mln zł. 
nawet jeżeli dochodzenie tej sumy jest 
już nierealne, to proste anulowanie polis 
ogranicza straty ubezpieczyciela, znacząco 
wpływające na ogólny wynik finansowy.

co z tyMI danyMI?
Im więcej źródeł danych jest uwzględnio-
nych w takich analizach, tym lepiej oddają 
one rzeczywistość. Obecnie ubezpieczyciele 
otwierają się na zewnętrzne źródła danych w wielu 
aspektach działalności, upatrując w nich istotne 
wsparcie informacyjne. Jest to kluczowa 
motywacja, w szczególności dla mniej-
szych zakładów, które siłą rzeczy mają 
ograniczony obraz rzeczywistości. Istotne 
jest jednak, aby zewnętrzne źródła danych 
wykorzystać w sposób przemyślany oraz 
aby nie był to łatwy substytut dla niskiej 
jakości danych wewnętrznych. 
w wielu zakładach ubezpieczeń panuje 
chaos informacyjny: dane w hurtowniach 
danych są często źle zinterpretowane, 
a przez to niewiarygodne dla odbiorców 
biznesowych (im niższy poziom 

Ubezpieczyciele otwierają się na zewnętrzne źródła danych w wielu aspektach działalności, upatrując w nich istotne wsparcie 
informacyjne. Istotne jest jednak, aby zewnętrzne źródła danych wykorzystać w sposób przemyślany oraz aby nie był to łatwy 
substytut dla niskiej jakości danych wewnętrznych. – mateusz cIesIelsKI, woJcIech wolny

Wykorzystanie danych

Mateusz Ciesielski,
Business Development 
Director, PiLab.

Wojciech Wolny,
Director of Consulting 
Services, PiLab.
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granulacji danych, tym wyższy poziom 
błędów i nieprawidłowości). mnogość 
systemów transakcyjnych (wynika-
jąca z historycznych fuzji i przejęć oraz 
innych zmian organizacyjnych i informa-
tycznych) powoduje, że budowa spójnego 
obrazu podstawowych parametrów przed-
siębiorstwa jest niemal niemożliwa (dzieje 
się to poprzez cykliczne, ręczne łączenie 
danych w excelu). Z kolei brak digitaliza-
cji danych procesowych powoduje, że nie 
sposób prawidłowo wskazywać obszarów 
do usprawnień. brakuje zarówno danych 
szczegółowych o podmiotach zaangażo-
wanych w realizację procesów, jak i infor-
macji o czasie, miejscach i sposobach 
wykonywana poszczególnych operacji.

najpierw u siebie, potem na 
zewnątrz
realizując projekty informatyczne 
u ubezpieczycieli, w pierwszym kroku 
gromadzimy wszelkie dostępne dane 
wewnętrzne, dokonujemy ich interpre-
tacji, łączenia i czyszczenia, tak aby stały 
się wiarygodne i dostępne dla użytkow-
ników biznesowych. Dopiero po zbudowaniu 
zaufania na linii dane – pracownik możliwe jest 
uwolnienie potencjału analitycznego organizacji. 
w głowach analityków zaczynają pącz-
kować nowe sposoby operacjonalizacji 
zdobytej wiedzy, a wraz z uzyskiwanymi 
sukcesami rośnie apetyt na pogłębianie 
analiz. to doskonały punkt wyjścia, aby 
sięgnąć po zewnętrzne źródła danych.
oto przykładowe sposoby wykorzystania 
zewnętrznych źródeł danych w procesie 
likwidacji szkód:

 ¨ ubezpieczyciele są w posiadaniu 
szczegółowych kosztorysów napraw 
(audatex), które niosą ze sobą mnó-
stwo ciekawych informacji. Kalku-
lowana kwota naprawy często może 
być pierwszym wiarygodnym osza-
cowaniem poziomu roszczenia. Jest 
to bardzo istotne w kontekście pra-
widłowego zakwalifikowania szkody 
i doboru odpowiedniego trybu postę-
powania. Z kolei szczegółowe infor-
macje dotyczące liczby i kosztów 
naprawianych elementów (w podziale 
na części, blacharnię i lakiernię) 
pomagają segmentować naprawy 
w przekrojach warsztatów, klientów, 
marek i modeli pojazdów oraz sieci 
likwidatorów i rzeczoznawców. może 
mieć to istotne znaczenie pod kątem 
odkrywania dobrych i złych praktyk 
oraz budowy środowiska decyzyjnego 
i alertowego w procesie likwidacji.

 ¨ dane zewnętrzne z powodzeniem są 
wykorzystywane do oceny wiarygod-

ności i spójności klientów szkodowych. 
Najbardziej kompletnym źródłem danych na 
polskim rynku jest niekwestionowanie baza 
UFG, jednak bardziej ambitni ubezpieczyciele 
są gotowi sięgać w sposób automatyczny do 
innych źródeł, takich jak np. AudaCheck lub 
Info Ekspert. Jednak najlepsze rezultaty 
daje zestawienie informacji z zewnątrz 
z wyczyszczonymi i wiarygodnymi 
danymi wewnętrznymi. 

 ¨ w trakcie realizacji jednego z projek-
tów wykorzystaliśmy dane z serwisu 
yanosik, aby oceniać spójność deklaracji 
klientów co do okoliczności wystąpie-
nia szkód wątpliwych (w szczególno-
ści bezkolizyjnych, bez świadków, bez 
policji) z informacjami przekazywa-
nymi przez innych użytkowników dróg 
(zgłoszenia zdarzeń drogowych). taka 
weryfikacja stanowiła istotny przyczy-
nek zwiększający lub zmniejszający 
potencjał fraudowy szkody.

 ¨ wyzwaniem w procesach ubezpiecze-
niowych (zarówno w sprzedaży, jak 
i wypłacie świadczeń) jest konieczność 
współpracy z wieloma podmiotami 
zewnętrznymi: agencjami, ofwca, 
kancelariami prawnymi, warsztatami, 
firmami wynajmującymi pojazdy 
zastępcze i innymi. większość z tych 
podmiotów prowadzi działalności 
gospodarcze, co z kolei umożliwia ich 
pogłębioną analizę przy użyciu danych 
zewnętrznych. Podmioty, na które 
chcemy zwrócić szczególną uwagę, 
mogą zostać zweryfikowane pod kątem 
informacji zawartych w ceIdG i Krs 
(podstawowe, zawsze wykorzysty-
wane przez nas zewnętrzne źródła), jak 
również bardziej wysublimowanych 
danych zawartych w takich bazach jak 

bIK, Krd bIG, dlugi.info (często dane 
z tych baz są zbierane i udostępniane 
w zunifikowanej formie przez broke-
rów informacji gospodarczej). bazu-
jąc na tak bogatych źródłach danych, 
łatwiej znaleźć podmioty (a w szczegól-
ności osoby fizyczne reprezentujące te 
podmioty) o podejrzanej historii aktyw-
ności gospodarczej. tego typu informa-
cje często dopełniają obraz podmiotu 
wyłaniający się z danych wewnętrz-
nych, zarówno tych finansowych (ren-
towność współpracy), jak i proceso-
wych (nietypowe modele zachowań).

Powyższe przykłady pokazują przydatność 
danych zewnętrznych, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie praktycznie w każdym 
realizowanym projekcie analitycznym. 
Jednocześnie kluczem jest mądre połą-
czenie danych zewnętrznych z wiary-
godnymi danymi wewnętrznymi, tak 
aby uzyskać pełny i szczegółowy obraz 
rzeczywistości. Jednym z największych grze-
chów ubezpieczycieli jest niedigitalizowanie 
danych na styku organizacji i jej otoczenia, 
np. w dziale I informacji o lekarzach, 
placówkach medycznych i wydanych 
zaświadczeniach lub w dziale II danych 
procesowych dotyczących napraw 
w warsztatach i wynajmie pojazdów 
zastępczych. zbierając, digitalizując i inte-
pretując te dane, można istotnie zwięk-
szyć efektywność operacyjną. bez tego 
ubezpieczyciel jest w pewnych aspektach 
ślepy i zdany na łaskę lub niełaskę pod-
miotów zewnętrznych. „era insurtech” 
dopiero się zaczyna, jednak im wcześniej 
zbudowany zostanie solidny fundament 
z danych i analityczny, tym wcześniej 
będzie można monetyzować gromadzoną 
wiedzę. q

sieć powiązań w szkodach komunikacyjnych

Źródło: PiLab.
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Ddemonopolizacja polskiego rynku ubez-
pieczeniowego wprowadziła nie tylko 
możliwość wyboru najlepszej – z punktu 
widzenia ubezpieczającego – oferty ubez-
pieczeniowej, lecz także wielokrotnie 
wiązała się z negatywnymi zjawiskami, 
których „beneficjentami” byli zarówno 
klienci zakładów ubezpieczeń, jak i sam 
rynek ubezpieczeniowy.
cechą charakterystyczną okresu sprzed 
transformacji było częste nieliczenie się 
z rzeczywistymi kosztami jakiejkolwiek 
działalności, a w przypadku podmiotów 
finansowych takich jak państwowi de facto 
ubezpieczyciele (Pzu i warta), trakto-
wanie ich jako dostarczycieli gotówki na 
pokrycie wydatków państwa. Z drugiej 
zaś strony państwo gwarantowało „wypła-
calność” obu podmiotów, bezpośrednio 
ingerując w zasady prowadzenia przez 
nie działalności, w tym sposób lokowania 
środków, ustalanie warunków i taryf ubez-
pieczeniowych.
sam fakt zaangażowania się państwa 
w jednoczesne bycie właścicielem, nad-
zorcą i zarządzającym prowadzoną dzia-
łalnością ubezpieczeniową powiązany był 
z koniecznością ciągłego balansowania 
między potrzebami finansowymi państwa 
a koniecznością zabezpieczenia wypłat 
należności na rzecz klientów zakładów 
ubezpieczeń oraz poszkodowanych. 
Problemem strukturalnym nie było nato-
miast bezpośrednie oddziaływanie na 
taryfikację ryzyk obowiązkowych, czy też 
zakreślanie zakresu ubezpieczenia związa-
nego z posiadaniem pojazdów mechanicz-
nych (oc, ac i nw). Podobne zasady 
– z zachowaniem oczywiście autonomii 
zakładów ubezpieczeń – funkcjonowały 
także w państwach zachodnich. 
warto np. zwrócić uwagę na obowiąz-
kowe każdorazowe i indywidualne dla 
poszczególnych zakładów ubezpieczeń 
zatwierdzanie taryf oc komunikacyjnego 
w rfn, które obowiązywało do początku 
lat 90. XX w., tj. do czasu przyjęcia nowych 
regulacji w unii europejskiej w zakresie 
swobody konkurencji. należy nadto nad-
mienić, iż zakres obowiązku ubezpieczania 
się i odpowiedzialności z tego tytułu w dal-
szym ciągu pozostaje w gestii poszczegól-
nych państw (przynajmniej na 48 rynkach 

ubezpieczeniowych zrzeszonych w radzie 
biur systemu zielonej Karty).
Przejście z czasów monopolu i odgórnej 
regulacji zakresu ubezpieczeń, jak rów-
nież jego ceny, oraz umożliwienie two-
rzenia nowych bytów ubezpieczeniowych 
stworzyło zarazem możliwość szeroko 
rozumianej konkurencji. negatywną kon-
sekwencją tego procesu było – przy jed-
noczesnej słabości organizacyjnej i mery-
torycznej nadzoru ubezpieczeniowego 
– doprowadzenie do całkowitej niewypła-
calności 6 zakładów ubezpieczeń non-life, 
których działalność w dużej mierze oparta 
była na ryzykach komunikacyjnych.
abstrahując od złożoności przyczyn 
(w tym powszechnej dumpingowej kon-
kurencji), warto podkreślić, iż jednymi 
z głównych przyczyn było prowadzenie 
działalności w oparciu o cash flow oraz 
całkowite oderwanie ceny ubezpieczenia 
od konieczności tworzenia rezerw i real-
nych kosztów prowadzenia poszczegól-
nych ryzyk. 
spóźnione co prawda, ale skuteczne dzia-
łania nowo utworzonego nadzoru ubez-
pieczeniowego doprowadziły po roku 
2000 do ustabilizowania krajowego rynku 
ubezpieczeniowego, zaś konserwatywne 
– w pozytywnym znaczeniu – podejście 
do oceny wypłacalności i polityki inwesty-
cyjnej uchroniło rynek ubezpieczeniowy 
przed negatywnymi konsekwencjami 
ostatniego kryzysu gospodarczego. 

taRyFa a cEna 
mimo zacieśnienia systemu kontroli przez 
kilkanaście ostatnich lat konkurencja 
w sektorze ubezpieczeń w dalszym ciągu 
oparta była w dużej mierze na cenie ubez-
pieczenia. Z formalnego punktu widzenia 
ubezpieczyciele winni są kształtować taryfy 
na poziomie pozwalającym na całkowite 

pokrycie obciążeń związanych z prowadze-
niem danej klasy ryzyka. Jednak w prak-
tyce faktyczna cena ubezpieczenia odbiegała 
często od realnych kosztów i w dużej mierze była 
pochodną zachowań konkurencji.
Podjęte przez ubezpieczycieli ponad dwa 
lata temu działania mające na celu dopro-
wadzenie przynajmniej do zbalansowania 
rachunku technicznego po części były 
wymuszone interwencją nadzoru. nie-
śmiało podejmowane wcześniej próby 
zmiany dotychczasowej polityki cenowej 
bez wątpienia wynikały również ze świa-
domości wzrastających kosztów (świadcze-
nia i rezerwy), jak i nacisku akcjonariuszy.
Podobnie jak w Polsce, ubezpieczenia 
komunikacyjne mają dominującą pozy-
cję na większości rynków europejskich. 
stwarzają one porównywalne problemy 
w zależności od ich struktury, udziału 
w rynku działu II, jak i oczywiście działań 
konkurencji. 

WIElolEtnIE zanIEdbanIa 
w wielu zakładach ubezpieczeń obie grupy 
– oc i ac – stanowią istotną część port-
fela i w zdecydowany sposób wpływają na 
wyniki poszczególnych ubezpieczycieli.
Podjęte kroki zaradcze, głównie poprzez 
weryfikacje i podwyżki taryf, były 
konieczne. wywołały one jednak dużą 
niechęć oraz ataki ze strony ubezpiecza-
jących, a także środowisk politycznych. 
w dużej mierze zapracowali na to sami 
ubezpieczyciele, prowadząc przez lata ten 
rodzaj ubezpieczeń w oderwaniu od rze-
czywistych kosztów, a z drugiej strony było 
i pozostaje to skutkiem wieloletnich zanie-
dbań w zakresie kształtowania podstawo-
wej świadomości ubezpieczeniowej, w tym 
zależności między wysokością składki 
a wysokością odszkodowań. 

PoSzUkIWanIa
Wydawałoby się, iż doprowadzenie do stabiliza-
cji portfela ubezpieczeniowego wymaga przede 
wszystkim podjęcia brutalnych decyzji taryfowych 
w oparciu o rachunki aktuarialne. Jednakże 
z natury rzeczy takie decyzje spotykają się 
z oporem lub/i brakiem zrozumienia ze 
strony ubezpieczających. 
mając powyższe na uwadze, oprócz pro-
wadzenia skutecznej – jak się wydaje, na 

Ustalenie adekwatnej ceny uzależnione jest nie tylko od procedur wewnętrznych, ale przede wszystkim od pozyskania wiarygod-
nych informacji i danych związanych z ubezpieczanym ryzykiem. – marIusz wIchtowsKI

Taryfa – cena – poszukiwania

Mariusz 
Wichtowski
jest prezesem Polskiego 
Biura Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych.
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Przychody brokerów w 2016 r. osiągnięte w poszczególnych województwach 
– przychody ogółem oraz średnie przychody w przeliczeniu na jednego brokera (tys. zł) 
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Liczba zezwoleń brokerskich w zakresie ubezpieczeń wydanych 
w latach 2010-2016

Liczba wydanych zezwoleń w zakresie reasekuracji 
w latach 2010-2016

Zakłady ubezpieczeń według wielkości składki ulokowanej
 przez brokerów w 2016 r. (mln zł)

Zakłady ubezpieczeń, z którymi brokerzy zawarli umowy ubezpieczenia OC 
z tytułu wykonywania działalności brokerskiej w 2016 r.

1

3

2
1 11

4
5

4

2

6
5

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

44

79

57
65

57 61

36
25 29

52
44

35

67

50

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Osoby fizyczne
Osoby prawne

73,4%

7,7%

7,3%
5,6%

2,5% 1,5%

2,0%

Przychody ogółem uzyskane przez brokerów z tytułu prowizji 
od zakładów ubezpieczeń w latach 2010-2016 (mln zł)

87
,7

6

10
6,

08

12
5,

89

11
8,

54

12
1,

02

11
8,

34

12
8,

35

49
4,

99

55
1,

61 71
5,

75

78
2,

31

78
3,

79 92
7,

46

10
11

,0
0

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Średnie prowizje stanowiące wynagrodzenie brokerów 
wypłacane przez zakłady ubezpieczeń w latach 2011-2016

6,
3%

5,
8% 7,

6%

5,
8% 7,

5%

7,
4%

12
,4

%

12
,1

%

16
,0

%

13
,5

% 15
,2

%

17
,3

%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

174,62

235,03

235,36

251,96

275,73

285,89

771,89

1 664,54

1 676,30

0 500 1 000 1 500 2 000

Generali

Generali Życie

Compensa

Allianz

Uniqa

InterRisk

Warta

PZU Życie

PZU

InterRisk 

Uniqa

PZU
Pozostali

Allianz
Warta

Gothaer

Dział I Dział II

Brokerzy w 2016 r.

Źródło: Raport o stanie rynku brokerskiego w 2016 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Średnie przychody uzyskiwane w latach 2010-2016 z tytułu prowizji  
od zakładów ubezpieczeń w przeliczeniu na brokera w zależności od rodzaju podmiotu (tys. zł)

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brokerzy ogółem 707,23 715,32 766,52 1067,35 1097,68 1131,82 1184,35
Osoby fizyczne 154,79 164,72 169,44 231,06 248,00 220,00 233,79
Osoby prawne 1 948,79 2 009,45 2 016,20 2 363,46 2 325,78 2 402,75 2 447,93
Dynamika zmian rok do roku - 1,1% 7,2% 39,2% 2,8% 3,1% 4,6%

Przychody uzyskiwane w latach 2010-2016 z tytułu prowizji  
od zakładów ubezpieczeń przez 25 brokerów o najwyższych przychodach (mln zł)

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody 321,53 388,74 483,22 570,77 527,84 658,54 700,44
Odsetek 58,6% 59,1% 57,4% 63,4% 58,4% 62,9% 61,7%
Zmiana rok do roku - 20,9% 24,3% 18,1% -7,5% 24,8% 6,4%

Wartość składki ulokowanej za pośrednictwem brokerów 
w zakładach ubezpieczeń w 2015 oraz w 2016 roku (mln zł)

2015 2016
Dział I  2 277,31     2 545,31    
Dział II  5 749,58     5 069,90    
Razem  8 026,88     7 615,21    
Zmiana rok do roku - -5,1%
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PORTFEL SENIORA
Przeciętna emerytura z ZUS (marzec 2017 r.) Przeciętny miesięczny rozporządzalny dochód Przeciętne miesięczne wydatki seniora

Formy dochodu seniorów Struktura świadczeniobiorców z ZUS 
(marzec 2017 r.)

Wydatki seniora

POLSCY SENIORZY NA TLE UE
Odsetek emerytow zagrożonych ubóstwem*

* Osoby po 65 r.ż., których miesięczny dochód nie przekracza 60% mediany dochodu emerytów w danym kraju

Średni okres aktywności zawodowej w latach

PRODUKTY FINANSOWE
Odsetek osób posiadających konto osobiste

Odsetek seniorów korzystających z produktów bankowych

Deklaracje seniorów co do korzystania z produktów ubezpieczeniowych

Odsetek seniorów korzystających z produktów
ubezpieczeniowych

Odsetek seniorów deklarujących trudności w utrzymaniu płynności finansowej w ciągu miesiąca
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Seniorzy w świecie finansów

Źródło: Raport InfoSenior, Związek Banków Polskich, styczeń 2018 r.
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krótką metę – polityki kija i marchewki, 
niezbędne jest długofalowe poszukiwanie opty-
malnych możliwości weryfikacji i wyceny ryzyka.
Z jednej strony zabiegi marketingowe – 
w tym perspektywa większej indywidu-
alizacji – mają doprowadzić do w miarę 
spokojnego przyjęcia podwyżek składek, 
z drugiej jednak strony sami ubezpieczy-
ciele postrzegają te zabiegi jako możliwość 
pozytywnego oddziaływania na świa-
domość swoich klientów i zwiększenia 
w ten sposób sprzedaży, a co za tym idzie – 
poprawę efektywności swojego działania.
od lat trwają poszukiwania optymalnych 
rozwiązań w wielu zakresach, w tym m.in.:

 ¨ formułowania oferty,
 ¨ taryfikacji,
 ¨ wyceny szkód i odszkodowań,
 ¨ ograniczenia negatywnych zachowań,
 ¨ nowych technologii,
 ¨ nowych regulacji,
 ¨ ograniczenia nadużyć.

Jak można zauważyć, sfera poszukiwań 
jest dość rozległa, jednakże w konsekwen-
cji doprowadzić może do wypracowania 
pozytywnych rozwiązań zarówno dla 
ubezpieczycieli, jak i ich klientów bądź też 
poszkodowanych. 
O ile, jak się wydaje, trzy pierwsze 
z wymienionych wyżej elementów leżą 
w głównej mierze po stronie zakładów 
ubezpieczeń, o tyle pozostałe w istotny 
sposób dotyczą również ubezpieczających 
i poszkodowanych. warto zatem zadać 
pytanie, na ile opracowywane i propo-
nowane rozwiązania rzeczywiście mogą 
przynieść korzyść tym ostatnim.
bez wątpienia ustalenie adekwatnej ceny 
uzależnione jest nie tylko od procedur 
wewnętrznych, ale przede wszystkim 
od pozyskania wiarygodnych informacji 
i danych związanych z ubezpieczanym 
ryzykiem.
zastosowanie nowych technologii z jednej 
strony spotyka się z wyraźnym zaintereso-
waniem części konsumentów oraz innych 
podmiotów, z drugiej jednak strony rodzi 
obawy związane z poddaniem się kon-
troli ze strony podmiotu zewnętrznego, 
ochrony prywatności, jak i nieprzewi-
dywalności w zakresie oceny zachowań 
w przyszłości. niezależnie od zbierania 
danych, które mogą wpłynąć na wysokość 
jednostkowej ceny ubezpieczenia, warto 
zwrócić uwagę, iż niektóre rozwiązania 
mogą również pozytywnie wpływać na 
bezpieczeństwo samych ubezpieczonych 
bądź potencjalnych poszkodowanych.
Prowadzone już od lat analizy przyczyn 
i powtarzalności zdarzeń ubezpieczenio-
wych mogą, ale nie muszą pozytywnie 
wpływać na skuteczne promowanie bez-

piecznych zachowań, nawet jeśli w per-
spektywie mogłoby to zaowocować niższą 
składką ubezpieczeniową. między innymi 
z tego też powodu poszukuje się dalszych 
możliwości weryfikacji „historii” poten-
cjalnego klienta, w celu ustalenia składki 
adekwatnej do poziomu ryzyka. 
Podejmowane przez środowisko ubezpieczeniowe 
próby rozszerzenia dostępu ubezpieczycieli do 
danych gromadzonych w systemie CEPiK w zakre-
sie punktów karnych są bez wątpienia wyrazem 
poszukiwań optymalizacji ryzyka i jego wyceny. 
Należy jednak mieć na uwadze, iż tego rodzaju 
dążenia mogą istotnie ingerować w sferę prywatno-
ści, a w szczególności relacji państwo a obywatel. 
nie bez przyczyny brak jest takich upraw-
nień także w innych krajach, jak choćby 
w belgii, czechach, francji, hiszpanii, 
holandii, niemczech, słowacji czy rumu-
nii. warto przy tym dodać, iż nie wszędzie 
(np. w belgii) ubezpieczyciele mają bezpo-
średni dostęp do danych policji, prokura-
tury i sądów, jak to ma miejsce w Polsce.
niezależnie od poszukiwań racjonal-
nych metod wyceny ryzyka i kształtowa-
nia taryf ubezpieczeniowych nie mniej 
istotna jest przejrzystość metod wyceny 
szkód i kalkulacji odszkodowań. Pozo-
stawiające wiele do życzenia rozbieżności 
między ubezpieczycielami w zakresie sto-
sowanych metod i brak ich transparent-
ności z jednej strony powodują napięcia 
między nimi a poszkodowanymi, a z dru-
giej strony wymusiły spóźnioną poniekąd 
interwencję nadzoru ubezpieczeniowego. 
Jednak mimo przyjmowanych różnych 
kryteriów i metod, zakres i wysokość 
wyceny świadczeń odszkodowawczych 
powodują i powodować będą konflikty 
z częścią poszkodowanych. szczególne 
rozbieżności zachodzą w przypadku świad-
czeń w szkodach osobowych. w tej mierze 
zwraca uwagę irracjonalna obrona całkowitej swo-
body orzekania (będącego punktem odniesienia) 
stojąca w rażącej sprzeczności z tendencjami, 
praktyką, a nawet regulacjami prawnymi wprowa-
dzanymi na innych europejskich rynkach ubezpie-
czeniowych, których podstawowym celem 
jest ochrona interesów poszkodowanych. 

eliminacja nadużyć 
różnego rodzaju nieprawidłowości i nad-
użycia, w sporej części o charakterze 
kryminalnym, stymulują działania, które 
mogą ograniczyć straty finansowe ubez-
pieczycieli. warto jednak pamiętać, iż 
nadużyciem jest nie tylko negatywne dzia-
łanie po stronie ubezpieczonego czy też 
poszkodowanego, ale również po stronie 
zakładu ubezpieczeń. Jednym z przeja-
wów tego ostatniego jest oferowanie pro-
duktów ubezpieczeniowych po zaniżonej 

cenie nieodpowiadającej realnym kosztom 
danego produktu. w konsekwencji pro-
wadzi to nie tylko do konieczność podej-
mowania – drastycznych nieraz – decyzji 
w odniesieniu do organizacji i zatrudnienia 
wewnątrz firmy, ale co gorsza, sukcesyw-
nych prób ratowania wyników kosztem 
swoich klientów i poszkodowanych.

kto za to zapłaci?
Poszukiwanie optymalnych rozwiązań mających 
doprowadzić do usatysfakcjonowania wszystkich 
uczestników stosunku ubezpieczeniowego sta-
nowi niewątpliwie duże wyzwanie dla podmiotów 
rynku ubezpieczeniowego. Podejmowanie 
takich działań może przynieść korzyści 
jedynie wtedy, jeśli weźmie się pod uwagę 
interesy wszystkich stron, co nie oznacza 
jednak, iż możliwe jest osiągnięcie stanu 
równowagi. 
niezależnie od różnych przesłanek 
i metod kształtowania taryf oraz wyceny 
świadczeń otwarte pozostaje pytanie: kto 
może być beneficjentem, a kto będzie płat-
nikiem? czy istnieje możliwość rozerwa-
nia (jak to się niestety niektórym wydaje) 
zależności między wysokością inkasowa-
nych składek a wypłacanymi świadcze-
niami odszkodowawczymi? 
zakładając nawet kontynuowanie pozy-
tywnych tendencji w zakresie szkodowo-
ści, w tym także liczby zdarzeń powodują-
cych szkody osobowe, można przyjąć, że 
nie spowoduje to zmniejszenia wysokości 
wypłacanych świadczeń ogółem. 

Propagowanie bezpiecznej jazdy jest 
wysoce pożądana i to nie tylko z tech-
niczno-ubezpieczeniowego punktu 
widzenia. Uzależnienie wysokości składki od 
rzeczywistego sposobu korzystania z pojazdów 
mechanicznych może stanowić zdecydowanie 
lepszą zachętę do respektowania zasad ruchu 
drogowego i zdrowego rozsądku niż wszelkie sto-
sowane do tej pory metody razem wzięte. Może, 
ale nie musi! Aby osiągnąć cel, różnica winna 
być znacząca. A taka może być jedynie przy 
zachowaniu zdrowej konkurencji. 

Przy zastosowania takich rozwiązań 
ciężar finansowy przeniesiony zostanie 
na tych uczestników ruchu, którzy albo 
nie skorzystają z rozwiązań telematycz-
nych itp., albo przebieg ich ubezpieczeń 
odbiegać będzie negatywnie od przecięt-
nej. należy przy tym zauważyć, iż takie 
obciążenia mają swoje ograniczenia powią-
zane z realnymi możliwościami finanso-
wymi społeczeństwa. tym samym założyć 
można, iż w dłuższej perspektywie płatni-
kami będą – acz w różnym stopniu – wszy-
scy ubezpieczeni. q
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JJakość danych jest istotnym czynnikiem 
należytej taryfikacji, sprawnego prze-
prowadzenia procesu likwidacji szkód 
i obsługi odszkodowań lub świadczeń. 
w procesie zawierania umowy ubez-
pieczenia informacje o ubezpieczo-
nym mają istotny wpływ na taryfikację 
i ostateczną cenę oferowanego pro-
duktu. sposób pozyskiwania informacji 
o ubezpieczonym, a co za tym idzie – 
możliwość weryfikacji podanych danych 
przez ubezpieczającego, uzależniony 
jest od kanału służącego do przedsta-
wienia oferty i ostatecznie zawarcia 
umowy. Kanał direct, wizyta u agenta 
czy też zastosowanie klauzuli prolon-
gacyjnej powodują ryzyko powstania 
różnych błędów i brak możliwości ich 
natychmiastowej weryfikacji. w kanale 
direct klient sam wprowadza dane, 
a zakład ubezpieczeń nie ma wglądu 
w dokumenty. agent z kolei ma możli-
wość (zachowanie naganne, ale niestety 
występujące) odpowiednio „zmodyfiko-
wać” dane w celu uzyskania najniższej 
składki. natomiast w przypadku wzno-
wienia automatycznego dane posia-
dane przez zakład ubezpieczeń, chociaż 
prawdziwe na moment wprowadzania 
ich pierwszy raz do systemu, mogą już 
nie być aktualne.

Problemem sygnalizowanym przez rynek ubez-
pieczeń jest podawanie danych osoby zmarłej 
jako ubezpieczonego posiadacza pojazdu 
mechanicznego i umieszczanie tych danych 
na polisie. trzeba zauważyć, że zakłady 
ubezpieczeń przekazują takie dane do 
bazy oI ufG, a fundusz dalej udo-
stępnia je uprawnionym podmiotom. 
Informacje dotyczące zawartych umów 
oc posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych ufG przekazuje zaś do centralnej 
ewidencji Pojazdów, gdzie jak na razie te 
dane też nie są weryfikowane z rejestrem 
Pesel pod tym względem. widać więc, 
że odbiorcy danych, głównie zakłady, 

ale też sądy, prokuratura czy Policja, 
pozyskują informacje, które mogą być 
błędne, niezgodne ze stanem faktycznym 
lub nieaktualne. Ponadto w ostatnim 
czasie zagadnieniem zawierania umów 
ubezpieczeniowych na osobę zmarłą 
zainteresowały się media oraz rzecz-
nik finansowy. wychodząc naprzeciw 
potrzebom dbałości o przetwarzane dane 
i należyte wykonywanie obowiązków 
administratora danych przez ufG, jak 
i próbie oceny skali problemu, istotności 
zagadnienia, ufG podjął akcję wery-
fikacji danych zgromadzonych w OI 
ufG. dodatkowo, dzięki ocenie natury 
i skali zjawiska, analizie przyczyn, moż-
liwe będzie zaproponowanie przez ufG 
mechanizmów i rozwiązań minimali-

zujących problem podawania danych 
osób zmarłych jako uczestników rynku 
ubezpieczeniowego, co w zdecydowany 
sposób będzie wsparciem dla zakładów 
ubezpieczeń.

analiza przeprowadzona w oI ufG 
obejmowała dane osób, które według 
danych przekazanych przez zakłady 
ubezpieczeń do oI ufG w 2017 r. 
zostały wskazane w zawartej w tym roku 
umowie ubezpieczenia jako ubezpie-
czone, uczestniczyły w zdarzeniach lub 
otrzymały świadczenia lub odszkodo-
wanie. wybór okresu był podyktowany 
dwoma podstawowymi założeniami, 
weryfikacja z aktualnym stanem reje-
stru Pesel (na przestrzeni lat nazwiska 
mogą się zmieniać) oraz oszacowanie 
aktualnej skali problemu, przy jedno-
czesnej możliwości podjęcia odpowied-
nich działań weryfikujących po stronie 
zakładów. wstępna selekcja wykluczyła 
też dane, co do których była pewność, 
że są niepoprawne. warunkami, które 
kazały odrzucić dane, były np. duża 
liczba imion osoby posiadającej dany 
numer Pesel, błędna cyfra kontrolna 
w numerze Pesel, imię lub nazwisko 
wskazujące na błędy. ostatecznie wery-
fikacji poddano 13,473 mln unikalnych 
rekordów (zestawów: imię, nazwisko, 
Pesel), w tym 13,216 mln unikalnych 
numerów Pesel. Jak widać, weryfikacji 
poddano także dane nieunikalne, czyli 
takie w których dla jednego numeru 
Pesel były różne imiona lub nazwiska 
różniące się pojedynczymi literami. Pozy-
tywny wynik weryfikacji uzyskano dla 12,921 
mln rekordów, natomiast dla 0,294 mln rekor-
dów uzyskano wynik negatywny (brak stosow-
nych danych w rejestrze PESEL). oznacza 
to, że uzyskany stopień poprawności 
danych należy uznać za zadawalający; 
w 96% przypadków zestaw danych: imię, 
nazwisko, Pesel jednoznacznie iden-
tyfikuje osobę. warto oczywiście pamię-

Dane zmarłych 
w bazie OI UFG

Brak informacji o zgonie posiadacza pojazdu wpływa negatywnie na procesy zachodzące w zakładach ubezpieczeń, ma też 
negatywny wpływ na jakość danych przekazywanych do OI UFG i w konsekwencji również udostępnianych informacji. – woJcIech 

bIJaK, Krzysztof hrycKo, woJcIech maJewsKI
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tać o wstępnej selekcji, w ramach której 
część danych nie została uwzględniona 
w weryfikacji ze względu na występujące 
ewidentne błędy. Wśród poprawnie zwery-
fikowanych danych, w 200 tys. przypadków 
uzyskano informację, że te osoby nie żyją. 
dla tych przypadków została z rejestru 
Pesel pozyskana informacja o dacie 
zgonu. Informacja ta została wykorzy-
stana do wykrycia anomalii w przeka-
zanych do bazy oI ufG danych przez 
zakłady ubezpieczeń. analizie poddano 
wszystkie dane zgromadzone w oI ufG 
dotyczące umów, zdarzeń i odszkodo-
wań, identyfikując słabe punkty w proce-
sach pozyskiwania danych przez zakłady 
od klientów na etapie zawierania umów 
czy też likwidacji szkód.

PREzEntacJa I oMóWIEnIE WynIkóW
umowy (polisy)
w bazie oI ufG zgromadzone są dane 
o łącznie ponad 1,1 mln umów, w któ-
rych wskazano jako ubezpieczonego 
dane osoby, która nie żyła w dniu roz-
poczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 
tabela prezentuje liczby umów zawar-
tych w poszczególnych latach na osoby 
nieżyjące. 

Jak zatem widać, problem umów, w któ-
rych jako posiadacz jest wskazana osoba, 
która zmarła przed rozpoczęciem ochrony, nie 
jest incydentalny. szczególnie dotyczy to 
umów oc, w zdecydowanie zaś mniej-
szym stopniu dotyczy to umów auto-
casco. ze względu na przyjęty zakres 
badania (weryfikacji poddano osoby, 
których dane zostały przekazane do 
ufG w związku z zawartymi umowami, 
zdarzeniami lub wypłatami z 2017 r.) 
trudno jest oceniać skalę zjawiska dla lat 

wcześniejszych niż 2017 r. w kolejnym 
etapie analizy poddano badaniu, przez 
ile lat dana osoba (wskazana jako posia-
dacz w 2017 r.) była wskazywana jako 
posiadacz, mimo że w dniu zawierania 
umowy już nie żyła. w poniższej tabeli 
przedstawiono liczbę przypadków zawar-
cia umowy po zgonie posiadacza pojazdu 
ze względu na rok zawarcia pierwszej 
umowy po jego zgonie.

w świetle powyższych danych, można 
stwierdzić, że zakłady mają największy pro-
blem z aktualizacją danych. w przypadku, 
gdy zgon posiadacza pojazdu nastąpił 
co prawda przed dniem rozpoczęcia 
ochrony, jednak w 2017 r. należy oczeki-
wać, że przy stosowaniu klauzuli prolon-
gacyjnej zakład pozyska rzeczywiste dane 
i już w 2018 r. przyśle do oI ufG dane 

rzeczywistego posiadacza. trzeba jednak 
zauważyć, że jest przeszło 25 tys. nume-
rów Pesel osób zmarłych w 2016 r. lub 
wcześniejszym, które są wskazane po 
raz pierwszy jako ubezpieczeni w roku 
2016 i wykazani zostali jako kontynu-
ujący ubezpieczenie w roku 2017. warto 
zwrócić uwagę na to, że w danych oI 
ufG znajdują się także dane dotyczące 
1,5 tys. ubezpieczonych (numerów 
Pesel), którzy co roku, od 2003 r. 
pojawiają się jako ubezpieczeni na kolej-
nych polisach, mimo że osoby te zmarły 
w roku 2003 lub wcześniej. 

zdarzenia/świadczenia 
zgodnie z ustawą zakład przekazuje 
do bazy oI ufG informacje o uczest-
nikach zdarzenia występujących jako 
posiadacze pojazdów uczestniczących 
w zdarzeniach, poszkodowanych oraz 
kierujących pojazdami uczestniczącymi 
w zdarzeniach. O ile w przypadku umów 
można założyć, że w pewnej liczbie 
przypadków może dojść do wskazania 
osoby zmarłej jako posiadacza pojazdu, 
to w przypadku zdarzeń takie przypadki 
nie powinny występować. Proces wery-
fikacji danych podczas likwidacji szkody 
nie powinien dopuścić, by błędne dane 
były gromadzone w systemach zakła-
dów ubezpieczeń, a następnie były one 
przekazywane do oI ufG. okazuje się 
jednak, że występują zdarzenia/szkody, w któ-
rych jako kierujący pojazdami wskazywane 
są osoby zmarłe, mimo że ich zgon nastąpił 
przed dniem zdarzenia. Praktyką, na którą 
wskazują same zakłady ubezpieczeń, jest 
pobieranie danych z umowy, nie zaś ich 
bezpośrednie pozyskiwanie w procesie 
likwidacji szkody. w przypadku braku 
informacji, zakład uzupełnia dane posia-
dacza, poszkodowanego, kierowcy czy 
też sprawcy danymi głównego ubezpie-
czonego z polisy. Prowadzi to do sytu-
acji, gdy jako kierujący wskazywana jest 
osoba nieżyjąca od kilku lat. Kolejna 
tabela zawiera zestawienie liczby zdarzeń 
w bazie oI ufG, w których występują 
dane osoby wcześniej zmarłej, niż nastą-
piło zdarzenie. 

umowy na osoby zmarłe

Rok autocasco oc krajowe

2017 8 130 213 336

2016 5 684 168 436

2015 3 969 135 522

2014 2 906 111 795

2013 2 260 94 335

2012 1 712 78 393

2011 1 278 65 331

2010 1 119 56 200

Pozostałe 
lata 3 826 175 121

Źródło: OI UFG.

umowy zawarte po zgonie posiadacza

rok pierwszej 
umowy zawartej po 

zgonie

liczba przypadków 
(unikalnych numerów 

pesel, stan na 2017 r.)

2017 41 281

2016 25 459

2015 18 046

2014 13 795

2013 11 828

2012 9 545

2011 7 579

2010 6 654

2009 5 689

2008 7 425

2007 4 128

2006 3 427

2005 2 927

2004 6 555

2003 1 522

Źródło: OI UFG.

zdarzenia, w których występują osoby zmarłe

rodzaj 
polisy

kierujący pojazdem 
poszkodowanego poszkodowany kierujący pojazdem 

sprawcy
posiadacz 
pojazdu uprawniony

Autocasco 221 2 295 2 279

OC 303 2 473 1 250 12 439 3 063

Źródło: OI UFG. u
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analiza zapytań do oi ufg
zakłady ubezpieczeń jako główny inte-
resariusz bazy danych oI ufG mają 
dedykowane i wydajne mechanizmy 
udostępniania danych opracowane przez 
fundusz. zakłady, podając wymagany 
zestaw danych, mogą uzyskać informacje 
dotyczące historii ubezpieczenia danego 
podmiotu, np. osoby fizycznej, oraz mogą 
uzyskać wykaz szkód danej osoby, nieza-
leżnie, w jakiej roli występuje. aby uzy-
skać dane z bazy oI ufG, zakłady muszą 
wskazać cel zapytania, w jakim chcą pozy-
skać dane. zakłady głównie pozyskują 
dane w celu oceny ryzyka ubezpiecze-
niowego i weryfikacji danych podanych 
przez ubezpieczającego, ubezpieczonego 
lub osobę, na rzecz której ma być zawarta 
umowa ubezpieczenia, w tym stosowania 
taryfy w zależności od długości okresu 
bezszkodowego oraz wykonania umowy 
ubezpieczenia. ostatnia tabela prezen-
tuje liczbę zapytań dokonanych w 2017 r. 
o dane osób po dacie ich zgonu.

O ile w pojedynczych przypadkach może 
rzeczywiście zachodzić konieczność 
pozyskania danych po dacie zgonu osoby, 
której dane dotyczą, to jednak zdecy-
dowana większość wniosków o dane 
nie jest uzasadniona. niestety bardzo 
często działają automatyczne mechani-
zmy po stronie zakładów ubezpieczeń, 
weryfikujące np. dane z automatycz-
nych wznowień umów. system zakładu 
generuje pytanie do oI ufG, otrzymuje 
odpowiedź i system taryfikuje osobę 
zmarłą. nie sposób jednak w takim 
przypadku wskazywać jako cel „weryfi-
kację danych”, bowiem trudno, by osoba 
zmarła po swojej śmierci udzielała zgody 
na weryfikację danych w oI ufG lub 
jakoby w dniu zapytania podała doty-
czące jej dane.

omówienie odpowiedzi zakładów
Po przeprowadzonym badaniu ubezpie-
czony fundusz Gwarancyjny przekazał 
do odpowiednich zakładów ubezpieczeń 
dane wzbudzające zastrzeżenia w celu 
przeprowadzenia pogłębionej analizy 
wskazanych danych, a także przekazania 

zwrotnej informacji o wynikach analizy. 
dodatkowo ufG wskazał na koniecz-
ność skorygowania danych już przeka-
zanych do oI ufG. zakłady ubezpie-
czeń w reakcji na wystąpienie funduszu 
określiły następujące główne obszary 
powstawania błędów skutkujących prze-
kazywaniem do oI ufG danych osób 
zmarłych:

 ¨ dane dotyczące umów automatycz-
nie wznowionych zgodnie z art. 28 
ust. 1 pkt. 1a ustawy. brak informacji 
o zgonie ubezpieczonego;

 ¨ brak odpowiedniej weryfikacji 
danych przez agenta;

 ¨ Procedury danego zakładu nakazujące 
agentom wprowadzać dane z dowodu 
rejestracyjnego mimo świadomości, 
że osoba już nie żyje;

 ¨ celowe wpisanie przez agenta danych 
osoby zmarłej celem uzyskania zniżek 
dla klienta;

 ¨ w przypadku danych o zdarzeniach 
przepisywanie danych posiadacza 
z umowy i mapowanie tych informa-
cji na poszkodowanego i kierowcę bez 
należytej staranności.

Zakłady co do zasady zobowiązały się do prze-
glądu i modyfikacji odpowiednich procedur lub 
wytworzenia nowych, jeśli takie nie istnieją. 
często wskazuje się, że w przypadku 
braku udzielenia informacji zwrot-
nych dotyczących umów automatycznie 
wznowionych, zakład nie ma informacji 
o zgonie. w przypadku gdy składka jest 
regularnie opłacana, nic nie wzbudza 
niepokoju po stronie zakładu. zakłady 
ubezpieczeń wskazują, że nie uznają nie-

których form poinformowania o zgonie 
(np. telefonicznie lub mailowo) za 
wywierające skutki w postaci niezawarcia 
nowej umowy. zakłady, tworząc odpo-
wiednie systemy służące do likwidacji 
szkody, automatyzują pewne czynności 
celem przyspieszenia procesu i unik-

nięcia błędów. takim rozwiązaniem jest 
m.in. umożliwienie osobie likwidującej 
szkodę automatycznego wprowadzenia 
danych pobranych z polisy, a dotyczą-
cych głównego ubezpieczonego, i wpi-
sanie ich jako danych poszkodowanego, 
sprawcy lub kierowcy. takie rozwiąza-
nie – jak widać – jest nadużywane celem 
szybkiego zamknięcia sprawy, bowiem 
nie wymaga weryfikacji danych, groma-
dzenia ich itp. Jednocześnie część zakła-
dów widzi potencjał takich cyklicznych 
weryfikacji i oczekuje stworzenia mecha-
nizmu po stronie ufG, służącego auto-
matycznej weryfikacji danych. 

PodSUMoWanIE
weryfikacja danych wykazała dużą skalę 
problemu. brak informacji o zgonie 
wpływa negatywnie na procesy zacho-
dzące w zakładach ubezpieczeń, ma 
też negatywny wpływ na jakość danych 
przekazywanych do oI ufG i w konse-
kwencji również udostępnianych infor-
macji. rozwiązaniem tego problemu 
jest weryfikacja danych przekazywanych 
do oI ufG w momencie przekazania 
ich przez zakłady. szybkość udziele-
nia informacji zwrotnej zakładom jest 
istotna z punktu widzenia możliwości 
wyjaśniania niezgodności danych. ze 
względu na istotność procesu komu-
nikaty zwrotne z weryfikacji powinny 
być dostępne natychmiast dla zasileń 
bazy oI ufG online, a z małym odstę-
pem czasowym dla zasileń masowych. 
zakład, uzyskując informacje, będzie 
mógł podjąć stosowne kroki służące 
wyjaśnieniu niezgodności i odpowied-
niej korekty danych przekazanych do 
oI ufG.

oczywiście działania ufG polegające 
na budowie dedykowanego systemu 
nie będą skuteczne bez równie aktyw-
nego podejścia zakładów ubezpieczeń. 
zakłady będą musiały wdrożyć odpo-
wiednie procedury obsługi zgłoszeń 
dotyczących niezgodności otrzymanych 
z oI ufG, opracować procesy i prze-
pływ informacji. zasadne wtedy okazać 
się może wyznaczenie konkretnej osoby 
odpowiedzialnej za dany proces, inaczej 
istnieje zagrożenie, że dane z oI ufG 
będą przekazywane do zakładów, ale po 
stronie zakładów brak będzie wykorzy-
stania i obsługi tych informacji. q

wyrażone w niniejszym artykule opinie są poglą-

dami jej autorów i nie są tożsame z oficjalnym 

stanowiskiem ubezpieczeniowego funduszu Gwa-

rancyjnego.

zapytania o dane osób zmarłych

cel pytania liczba pytań o historię ubezpieczeń liczba pytań o szkody

Ocena ryzyka i weryfikacja danych 1 586 564 1 334 867

Wykonanie umowy 289 219 196 941

Źródło: OI UFG.

u
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PPolska Izba ubezpieczeń działa w opar-
ciu o upoważnienie art. 426 ust. 2. 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o dzia-
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj-
nej (dz. u. z 2015 r., poz. 1844), które 
pozwala jej tworzyć i zarządzać infor-
matycznymi bazami danych w zakresie 
statystyki ubezpieczeniowej. dostęp do 
danych mają wszystkie krajowe i zagra-
niczne zakłady ubezpieczeń, które zasi-
lają bazy. w ramach tych zadań PIu 
prowadzi obligatoryjne oraz dobrowolne 
bazy danych. 

oblIgatoRyJna baza danych W PIU
baza obligatoryjna zawiera:

 ¨ Sprawozdania finansowe i statystyczne 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reaseku-
racji – do bazy tej zakłady działu I oraz 
działu II działające zgodnie z ustawą 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej raportują sprawoz-
dania finansowe i statystyczne. są to 
sprawozdania, które zakłady przeka-
zują do organu nadzoru, dzięki czemu 
baza PIu jest tożsama z informacjami 
przekazywanymi przez Knf. Jednak – 
i to ważna różnica – informacje w PIu 
są zdecydowanie szybciej dostępne dla 
pracowników zakładów ubezpieczeń 
niż te publikowane przez Knf. 

dobRoWolnE bazy danych W PIU
Pozostałe bazy działające w PIu są 
bazami dobrowolnymi. Idea tych baz 
to wzajemność zasilania i otrzymywa-
nia danych. dane są agregowane, dzięki 
czemu otrzymujący je pracownicy zakła-
dów mogą porównać wyniki własnego 
zakładu do całego rynku w danej bazie. 
Istotne wydaje się to, że każda z poniż-
szych baz ma unikalny zakres, odpo-
wiada na specyficzne potrzeby zakładów 
ubezpieczeniowych. 

 ¨ Statystyka Działu I – New Business I – baza 
nowej sprzedaży w dziale I. baza 
zawiera informacje przekazywane 
przez 20 zakładów działu I, co sta-
nowi ok. 96% rynku w zakresie nowej 
sprzedaży. są to m.in. informacje 
dotyczące sprzedaży ubezpieczeń 

na życie i dożycie, terminowych 
czy z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapitałowym. dane zbierane są 
w podziale na ubezpieczenia indywi-
dualne oraz grupowe. dodatkowo, 
prezentowany jest udział procentowy 
kanałów dystrybucji w nowej sprze-
daży. baza zasilana jest kwartalnie.

 ¨ Statystyka Działu II – zawiera dane 
o liczbie polis, składce przypisanej 
brutto z ubezpieczeń bezpośred-
nich, liczbie wypłat oraz wartości 
odszkodowań według grup ryzyk 
1–18 działu II. Duża wartość dodana 
dla zakładów raportujących do tej bazy to 
dostępność informacji o rozwoju rynku 
ubezpieczeń z zaledwie miesięcznym opóź-
nieniem, gdyż raportowanie do tej bazy 
odbywa się miesięcznie. 

 ¨ Baza Bancassurance – Dział I oraz Dział II 
– są to dwie niezależne od siebie 
bazy dotyczące sprzedaży przez kanał 
ban cassurance, zasilane kwartalnie. 
dane zbierane są w podziale na ubez-
pieczenia indywidualne oraz grupowe, 
raportowane oddzielnie przez zakłady 
działu I lub II według tożsamych defi-
nicji. w obecnej chwili jest to jedyne 
źródło informacji o rynku bancassu-
rance. na podstawie danych z tych baz 
powstaje raport Polskiej Izby ubez-
pieczeń o rynku ubezpieczeń bancas-
surance, który dostępny jest na stronie 
www.piu.org.pl. bazę zasilają również 
niektóre oddziały prowadzące działal-
ność w Polsce, które prowadzą sprze-
daż w tym modelu biznesowym.

 ¨ Baza ubezpieczeń zdrowotnych – Dział 
I oraz Dział II – baza obejmuje ryzyka 
z grupy 5 ubezpieczeń na życie i grupy 
2 ubezpieczeń majątkowych i osobo-
wych wyłącznie w zakresie pokrycia 
lub zwrotu przez ubezpieczyciela 
kosztów leczenia w Polsce, a także 
pomocy w organizacji leczenia, któ-
rego koszty są pokrywane. dane zbie-
rane są w podziale na ubezpieczenia 
indywidualne oraz grupowe. na pod-
stawie zagregowanych danych z tej 
bazy powstaje raport Polskiej Izby 
ubezpieczeń o rynku ubezpieczeń 
zdrowotnych. Podobnie jak baza ban-
cassurance, zawiera dane raportowane 
przez niektóre oddziały. baza jest zasi-
lana kwartalnie.

Każda z wyżej wymienionych baz danych 
zawiera cenne informacje rynkowe, niezbędne 
do podejmowania właściwych decyzji przy 
ocenie konkurencji i pozycjonowania się na 
polskim rynku ubezpieczeń. Przykładowo, 
dane z obligatoryjnej bazy danych są 
często podstawą do prezentacji dla rad 
nadzorczych zakładów ubezpieczeń. Jest 
to must have dla każdego działu kontro-
lingu/sprawozdawczości biznesowej.

oPIEka nad bazaMI
Izba nieustannie dba o to, by podnosić 
jakość agregowanych danych, a przede 

Polska Izba Ubezpieczeń w ramach swoich działań statutowych prowadzi obligatoryjne i dobrowolne bazy danych, do których 
dostęp mają firmy członkowskie. To znaczące i unikatowe pod względem zakresu zbiory, cenne źródło do analiz statystycznych 
i finansowych dla rynku. – rafał socha

Dzielenie się informacją

Rafał Socha
jest analitykiem Polskiej 
Izby Ubezpieczeń.

©Fotolia u
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Cchoć obowiązująca jeszcze w chwili 
obecnej ustawa z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity z 13 czerwca 2016 r., dz.u. 
z 2016 r., poz. 922, dalej: uodo) nie 
przewiduje ogólnego (powszechnego) 
obowiązku powołania przez administra-
tora danych (lub procesora) administra-
tora bezpieczeństwa informacji (abI), 
to zawiera szereg przepisów regulują-
cych pozycję prawną abI w organizacji 
w przypadku powołania abI przez admi-
nistratora. 

rozporządzenie Parlamentu europej-
skiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we 
(dalej: rodo) również zawiera regu-
lacje w ww. zakresie. Jednakże w sposób 
odmienny w stosunku do uodo 
określa obowiązki podmiotów wyzna-
czających inspektora ochrony danych, 
jak również same uprawnienia i zadania 
Iod. ma to szczególne znaczenie rów-
nież dla podmiotów z sektora ubezpie-
czeń – zakładów ubezpieczeń, (multi-)
agentów ubezpieczeniowych, brokerów 
ubezpieczeniowych – które będą miały 
(co do zasady lub w pewnych sytuacjach) 
obowiązek powołania Iod, o czym już 
pisałem na łamach „miesięcznika ubez-
pieczeniowego” (Obowiązek powołania 
DPO (ABI) w RODO, „miesięcznik 
ubezpieczeniowy”, 5/2017). Ich sytuacja 
prawna zmieni się od 25 maja 2018 r., 
tj. po wejściu w życie rodo, nie tylko 
ze względu na powstanie samego obo-
wiązku powołania inspektora ochrony 
danych w pewnych sytuacjach (art. 37 
ust. 1 rodo), ale również ze względu 

na to, że nie można – biorąc pod uwagę 
prawa i obowiązki oraz ich pozycję w organiza-
cji (administratora lub procesora) – postawić 
znaku równości pomiędzy administratorem bez-
pieczeństwa informacji powoływanym w opar-
ciu o przepisy UODO a inspektorem ochrony 
danych, ukształtowanym w ramach RODO. 

Przepisy rodo składające się na regula-
cję dotyczącą wyznaczenia i funkcjonowa-
nia inspektora ochrony danych w ramach 
organizacji administratorów i podmiotów 
przetwarzających można podzielić na trzy 
grupy:

 ¨ przepisy kształtujące wymogi co do 
samej osoby inspektora ochrony 
danych i pełnionej przez niego funkcji,

 ¨ przepisy określające zadania Iod,

 ¨ przepisy określające obowiązki admi-
nistratorów i procesorów związane 
z wyznaczeniem inspektora ochrony 
danych.

Z uwagi na obszerny charakter tematyki, 
w ramach niniejszego artykułu omówię 
pokrótce pierwsze dwie grupy przepisów.

kto może zostać inspektorem 
ochRony danych?
Inspektor ochrony danych wyznaczany jest 
na podstawie kwalifikacji zawodowych. 

Wejście w życie przepisów RODO spowoduje zmianę w zakresie obowiązków po 
stronie administratorów lub procesorów z sektora ubezpieczeń związanych z wyzna-
czeniem inspektora ochrony danych (IOD), jak również zmianę wymogów względem 
kwalifikacji takiej osoby, zadań realizowanych przez inspektora oraz pozycji prawnej 
IOD w organizacji. – Paweł barta

Pozycja prawna 
IOD w RODO, cz. 1

Paweł Barta
jest radcą prawnym, 
partnerem w Barta 
Litwiński Kancelaria 
Radców Prawnych 
i Adwokatów.

wszystkim ich użyteczność biznesową. 
nad prawidłowym rozwojem mery-
torycznym poszczególnych raportów 
statystycznych czuwają więc właściwe 
komisje, podkomisje i zespoły Izby, 
z których inicjatywy bazy powstały. 
dzięki temu bazy odzwierciedlają 
potrzeby biznesowe rynku – w komi-
sjach i zespołach pracują przedstawiciele 
zakładów ubezpieczeń. taka organizacja 
pracy sprzyja podnoszeniu gotowości do 
wzajemnego dzielenia się informacją. 
Jest ona w wielu obszarach bardzo duża, 
czego przykładem może być zakres 
informacyjny bazy kwartalnych infor-
macji statystycznych o nowej sprzedaży 
ubezpieczeń na życie, której większość 
uczestników otrzymuje zbiorcze raporty 
w skali całego rynku, a także udostęp-
nia sobie nawzajem własne statystyki 
w zakresie danych tej bazy.

bezpieczeństwo danych
Jednym z ważniejszych zadań PIu 
w zakresie baz danych jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa przechowywanych 
danych. dotyczy to zarówno zabezpie-
czenia przed ingerencją osób nieupo-
ważnionych, jak i zapewnienia pouf-
ności otrzymanych i przetwarzanych 
danych. uczestnicy baz danych mają 
dostęp tylko i wyłącznie do danych 
zagregowanych oraz własnych. wbu-
dowane w aplikację mechanizmy bez-
pieczeństwa danych oraz reguły spraw-
dzania poprawności danych zasilanych 
przez uprawnionych pracowników 
zakładów ubezpieczeń przyczyniły się 
do zwiększenia użyteczności baz staty-
stycznych PIu, które są źródłem aktual-
nych informacji o polskim rynku ubez-
pieczeń i pozwalają na dokonywanie 
analiz i porównań w zakresie rozwoju 
ubezpieczeń. dużą wagę przykłada się 
także do rozwoju baz danych, zarówno 
poprzez tworzenie nowych baz w obli-
czu potrzeb zakładów ubezpieczeń, jak 
i poprzez wzrost funkcjonalności bizne-
sowych obecnych baz. 

obecnie blisko 500 osób aktywnie 
korzysta z dostępu do baz PIu. 

aby przystąpić do uczestnictwa w bazach 
danych, zakład ubezpieczeń musi być 
członkiem PIu, wypełnić formu larz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie 
https:// piu. org.pl/bazy-danych-piu/ oraz 
przesłać go na adres piu.bazy@piu.org.
pl. na kolejnym etapie nadawane są 
uprawnienia dla pracowników do zasila-
nia i odbierania raportów. q

u
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na kwalifikacje te, zgodnie z art. 37 ust. 5 
rodo, składają się w szczególności:

1) wiedza fachowa na temat prawa i prak-
tyk w dziedzinie ochrony danych,

2) umiejętności wypełnienia zadań 
inspektora ochrony danych, o których 
mowa w art. 39 rodo.

motyw (97) preambuły do rodo prze-
widuje, że niezbędny poziom wiedzy 
fachowej należy ustalić w szczególności 
w świetle prowadzonych operacji prze-
twarzania danych oraz ochrony, której 
wymagają przetwarzane dane osobowe. 
Jak wskazuje Grupa robocza art. 29 
(wytyczne wP 243 rew.01, s. 12), wyma-
gany poziom wiedzy fachowej nie jest 
nigdzie jednoznacznie określony, ale musi 
być współmierny do charakteru, skompli-
kowania i ilości danych przetwarzanych 
w ramach jednostki. 

Grupa robocza art. 29 podkreśla również 
konieczność istnienia takich okoliczności, 
jak to, żeby Iod posiadał:

 ¨ odpowiednią wiedzę z zakresu kra-
jowych i europejskich przepisów 
o ochronie danych osobowych i prak-
tyk, jak również dogłębną znajomość 
rodo,

 ¨ wiedzę na temat danego sektora i pod-
miotu administratora,

 ¨ odpowiednią wiedzę na temat opera-
cji przetwarzania danych, systemów 
informatycznych oraz zabezpieczeń 
stosowanych u administratora i jego 
potrzeb w zakresie ochrony danych,

 ¨ wiedzę w zakresie procedur admini-
stracyjnych i funkcjonowania jednostki 
– w przypadku organów i podmiotów 
publicznych.

Jak podkreśla GIodo (www.abi.giodo.
gov.pl/62), mimo iż ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych bardzo mocno 
akcentuje wymóg wiedzy i fachowo-
ści dPo, nie reguluje zasad czy trybu 
weryfikacji spełnienia tego wymogu. 
niemniej certyfikaty, dyplomy oraz 
inne dokumenty poświadczające wiedzę 
i doświadczenie inspektora niewątpliwie 
w większości przypadków będą ważnym 
kryterium kwalifikacyjnym i argumen-
tem przemawiającym na korzyść osoby 
wyznaczanej do pełnienia tej funkcji. 
w zakresie posiadania przez inspektora 
ochrony danych umiejętności wypełnie-

nia zadań inspektora ochrony danych, 
o których mowa w art. 39 rodo, Grupa 
robocza art. 29 wskazała (wytyczne wP 
243 rew.01, s. 13), że możliwość wykony-
wania zadań ciążących na dPo powinna 
być interpretowana zarówno przez pry-
zmat cech osobowych i kwalifikacji dPo, 
jak również jego pozycji w strukturach 
podmiotu. do cech osobowych zali-
czyć można rzetelne podejście i wysoki 
poziom etyki zawodowej. 

czy InSPEktoREM ochRony danych 
może być podmiot zewnętrzny?
Przepisy rodo dopuszczają, by inspek-
tor ochrony danych osobowych świadczył 
swoje usługi dla administratora lub proce-
sora, będąc członkiem jego personelu lub 
wykonując swoje zadania na podstawie 
umowy o świadczenie usług (art. 37 ust. 6 
rodo).

rodo nie definiuje pojęcia „personelu”. 
należy jednak przyjąć, że będzie chodziło 
o sytuację, w której inspektor ochrony 
danych będzie osobą fizyczną, pełniącą 
swą funkcję, będąc wewnątrz organi-
zacji tych podmiotów. w drugim przy-
padku chodzi o sytuację, w której funkcja 
inspektora ochrony będzie pełniona na 
podstawie umowy o świadczenie usług 
zawartej z osobą fizyczną lub innym pod-
miotem spoza organizacji administratora 
lub podmiotu przetwarzającego. użycie 
w tym przepisie sformułowania „pod-
miot” w odróżnieniu od osoby fizycz-
nej wskazuje, że może chodzić również 
o zewnętrzną organizacyjnie strukturę 
wieloosobową. Grupa robocza art. 29 
wskazała, że w takim przypadku zalecany 
jest wyraźny podział zadań w ramach 
zespołu, wyznaczenie jednej osoby jako 
wiodącej osoby kontaktowej oraz określe-
nie tych kwestii w umowie o świadczenie 
usług.

czy może być inspektor ochrony 
danych WSPólny dla gRUPy UbEzPIE-
czEnIoWEJ?
Istotną kwestią dla działalności grup ubezpiecze-
niowych, złożonych z kilku zakładów ubezpie-
czeniowych, jest możliwość powołania wspól-
nego IOD. zgodnie z art. 37 ust. 2 rodo, 
możliwe jest to w przypadku grupy 
przedsiębiorstw. zgodnie z motywem 
(37) preambuły do rodo, grupa przed-
siębiorstw powinna obejmować przedsię-
biorstwo sprawujące kontrolę oraz przed-
siębiorstwa kontrolowane, przy czym 
przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę 
powinno być przedsiębiorstwem, które 
może wywierać dominujący wpływ na 

pozostałe przedsiębiorstwa ze względu 
np. na strukturę właścicielską, udział 
finansowy lub przepisy regulujące jego 
działalność, lub też uprawnienia do naka-
zywania wdrożenia przepisów o ochronie 
danych osobowych. za grupę przedsię-
biorstw należy uznać przedsiębiorstwo 
kontrolujące przetwarzanie danych oso-
bowych w przedsiębiorstwach powiąza-
nych z nim, wraz z tymi przedsiębior-
stwami. mogą to być grupy 
przedsiębiorstw wykraczające poza gra-
nice jednego państwa unii europejskiej 
– w takim przypadku inspektor wyzna-
czony przez te podmioty powinien mieć 
możliwość komunikowania się w języku 
lub językach używanych przez organy 
nadzorcze i osoby, których dane dotyczą, 
w państwach, w których prowadzą dzia-
łalność podmioty, na rzecz których pełni 
swoją funkcję (wytyczne wP 243 rew.01, 
s. 10). na chwilę obecną brak jest wiążą-
cych wypowiedzi organów nadzorczych, 
erod czy Komisji, co do możliwości 
powołania wspólnego Iod w ramach 
grupy przedsiębiorstw niespełniających 
ww. definicji zawartej w rodo (bez 
elementu kontroli jednego przedsiębior-
stwa nad innymi). 

od powołania wspólnego Iod przez 
grupę przedsiębiorstw należy odróżnić 
powołanie inspektora przez podmioty 
zbiorowe lub reprezentujące grupy pod-
miotów takie jak np. PIu czy PIPuif. 
Powołanie Iod, zgodnie z art. 37 ust. 4 
rodo, możliwe jest przez administra-
torów, podmioty przetwarzające, zrze-
szenia lub inne podmioty reprezentujące 
określone kategorie administratorów lub 
podmiotów przetwarzających. Powołanie 
inspektora ochrony danych przez takie 
podmioty zbiorowe nie jest jednoznaczne 
z powołaniem go przez jego członków 
(i nie zwalnia z tego obowiązku), co ozna-
cza, że IOD wyznaczony przez zrzeszenia i inne 
podmioty reprezentujące administratorów lub 
podmioty przetwarzające nie będzie jednak (jed-
nocześnie i automatycznie) wspólnym inspek-
torem ochrony danych dla poszczególnych 
podmiotów zrzeszonych u nich lub przez nich 
reprezentowanych.

obowiązek zachowania tajemnicy 
PRzEz Iod
Przepisy rodo nakładają na inspekto-
rów ochrony danych obowiązek zacho-
wania tajemnicy lub poufności co do 
wykonywania swoich zadań – zgodnie 
z prawem unii lub prawem państwa 
członkowskiego (art. 38 ust. 5 rodo). 
obowiązek ten sprowadzać się będzie do u
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nieujawniania osobom trzecim jakich-
kolwiek informacji dotyczących wyko-
nywanych przez Iod zadań, bez zgody 
dysponenta tajemnicy – administratora 
danych lub podmiotu przetwarzającego. 
Inspektor ochrony danych będzie z niej 
zwolniony (i nie będzie się mógł sku-
tecznie przeciwstawić przekazaniu infor-
macji) w przypadku podjęcia ww. decy-
zji przez te podmioty. artykuł 38 ust. 5 
RODO w zakresie zasad zachowania 
tajemnicy lub poufności odsyła do prze-
pisów unijnych lub krajowych. w braku 
wprowadzenia odpowiedniej, szczególnej 
regulacji w tym zakresie, na gruncie obo-
wiązujących polskich przepisów zastoso-
wanie będą musiały znaleźć odpowiednie 
przepisy dotyczące tajemnic zawodowych 
i/lub zobowiązania umowne. 
w przypadku wspólnego Iod (art. 37 
ust. 2 rodo) dysponentem tajemnicy 
jest każdy z podmiotów, na rzecz którego 
inspektor pełni swoją funkcję, nie zaś 
grupa przedsiębiorstw. Jeżeli w ramach 
grupy przedsiębiorstw nie zapadną 
inne ustalenia, inspektor powinien być 
zobowiązany do zachowania tajemnicy 
w stosunku do każdego z członków grupy 
oddzielnie.

zadanIa InSPEktoRa ochRony danych 
artykuł 39 ust. 1 rodo zawiera katalog 
zadań inspektora ochrony danych. Kata-
log ten określa minimalny zakres zadań, 
do których wykonywania są zobowiązani 
Iod. artykuł 39 ust. 1 rodo w wersji 
angielskiej stanowi, że „do obowiązków 
dPo należy co najmniej” (ang. DPO 
shall have at least the following tasks). Polska 
wersja językowa rodo nie zawiera sfor-
mułowań typu „co najmniej”, „między 
innymi” lub „w szczególności”. nie jest 
to więc katalog zamknięty, ale mini-
malny zestaw zadań Iod. same prze-
pisy rodo w art. 38 ust. 4 przewidują 
bowiem, że inspektor ochrony danych 
może pełnić rolę punktu kontaktowego 
dla osób, których dane dotyczą. należy 
przyjąć, że administrator może powierzyć 
inspektorowi ochrony danych również 
inne obowiązki, np. prowadzenie rejestru 
czynności przetwarzania danych osobo-
wych (art. 30 rodo). 

zadania Iod z art. 39 ust. 1 rodo mają 
charakter:
1) wewnętrzny (działania podejmo-

wane w stosunku do administratorów 
danych, podmiotów przetwarzających 
i ich personelu), 

2) zewnętrzny (współpraca z organem 
nadzorczym, kontakt z osobami, któ-

rych dane dotyczą – niewymieniony 
jednak w tym przepisie). 

na pierwszą grupę obowiązków inspek-
tora ochrony danych składają się zadania 
w zakresie (art. 39 ust. 1 lit. a–c i e in fine 
rodo): 

 ¨ informowania administratora, pod-
miotu przetwarzającego oraz pracow-
ników, którzy przetwarzają dane oso-
bowe, o obowiązkach spoczywających 
na nich na mocy rodo oraz innych 
przepisów unii lub państw członkow-
skich o ochronie danych; 

 ¨ doradzania ww. podmiotom w zakresie 
obowiązków wynikających z RODO 
i innych przepisów; 

 ¨ monitorowania przestrzegania rodo, 
innych właściwych przepisów unii 
lub państw członkowskich o ochronie 
danych osobowych; 

 ¨ monitorowania przestrzegania polityk 
administratora lub podmiotu prze-
twarzającego w dziedzinie ochrony 
danych osobowych; 

 ¨ doradztwa w zakresie podziału obo-
wiązków (np. między współadmini-
stratorami, administratorem a podmio-
tem przetwarzającym lub pomiędzy 
członkami personelu tych podmio-
tów); 

 ¨ prowadzenia działań zwiększających 
świadomość personelu w zakresie obo-
wiązków wynikających z rodo lub 
przyjętych polityk;

 ¨ przeprowadzania lub organizowania 
szkoleń dla personelu uczestniczącego 
w operacjach przetwarzania danych; 

 ¨ przeprowadzania audytów w zakresie 
przestrzegania rodo i polityk przez 
administratora lub podmiot przetwa-
rzający i ich personel; 

 ¨ udzielania na żądanie administra-
tora zaleceń co do oceny skutków dla 
ochrony danych;

 ¨ monitorowania wykonania oceny 
skutków dla ochrony danych, zgodnie 
z art. 35 rodo; 

 ¨ uczestniczenia w konsultacjach we 
wszelkich innych sprawach związa-
nych z ochroną danych osobowych. 

do drugiej grupy zadań inspektora 
ochrony danych należą (art. 39 ust. 1 lit. d 
i e rodo):

 ¨ współpraca z organem nadzorczym; 

 ¨ pełnienie funkcji punktu kontakto-
wego dla organu nadzorczego w kwe-
stiach związanych z przetwarzaniem, 
w tym z uprzednimi konsultacjami, 
o których mowa w art. 36 rodo, 

 ¨ uczestniczenie w konsultacjach we 
wszelkich innych sprawach związa-
nych z ochroną danych osobowych. 

Inspektor ochrony danych zobowiązany 
jest do uwzględniania w każdym przy-
padku, w ramach wykonywania przez 
niego zadań, takich elementów jak (art. 39 
ust. 2 rodo):

 y ryzyko związane z przetwarzaniem 
danych, 

 y charakter, zakres, kontekst i cele prze-
twarzania.

w odniesieniu do zadań w zakresie 
współpracy z organem nadzorczym pod-
nosi się, że z ogólnie sformułowanych 
zadań Iod w tym zakresie może wyni-
kać obowiązek odpowiadania na wszelkie 
zapytania organu nadzoru, w szczególno-
ści prowadzenia przez organ nadzorczy 
postępowań kontrolnych, postępowań 
w związku ze skargą osoby, której dane 
dotyczą, czy też w ramach uprzednich 
konsultacji. q

©Fotolia
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Wwedług statystyk resortu sprawiedliwości 
liczba spraw gospodarczych kierowa-
nych do polubownego rozstrzygnięcia 
systematycznie rośnie. ostatnia dekada 
przyniosła aż dziesięciokrotny przyrost – 
o ile w 2010 r. na podstawie postanowień 
sądów okręgowych w sprawach gospo-
darczych strony zostały skierowane do 
mediacji w 192 przypadkach, to w 2014 r. 
już w 1262 sprawach, a w 2015 r. w aż 
1606 sprawach. choć nadal daleko nam 
do krajów europy zachodniej, to jednak 
rosnący trend polubownego rozstrzygania 
spraw jest już niekwestionowany. 

Jeśli chodzi o rynek ubezpieczeniowy, 
to tylko w ciągu ostatnich 3 lat liczba 
zawieranych ugód, w których pośredni-
czyliśmy jako pełnomocnicy ubezpie-
czycieli, zwiększała się o ok. 20% rok do 
roku. na podstawie obserwacji rynku 
uprawnione jest twierdzenie, że liczba 
zawieranych w tym czasie ugód wzrosła łącznie 
o około 70%. To z jednej strony efekt praw-
nych uwarunkowań, ale również coraz bardziej 
pozytywnego nastawienia ubezpieczycieli. 
w przypadku otwartego podejścia pełno-
mocnika poszkodowanego daje to spore 
możliwości skrócenia czasu procesu oraz 
uzyskania zadowalającego dla stron roz-
strzygnięcia bez konieczności kontynu-
acji sporu sądowego. 

nawiązując do wspomnianych wyżej 
prawnych uwarunkowań, należy pamię-
tać, że w styczniu 2017 r. weszły w życie 
przepisy ustawy o pozasądowym roz-
strzyganiu sporów konsumenckich, 
których celem jest upowszechnienie 
i wspieranie polubownych metod media-
cji. rok wcześniej powstał obowiązek 
informacyjny (art. 187 par. 1 pkt 2 k.p.c., 
wprowadzony ustawą o zmianie niektó-
rych ustaw w związku ze wspieraniem 
polubownych metod rozwiązywania 
sporów), wprowadzający m.in. koniecz-
ność informowania w pozwie o podjęciu 
próby polubownego rozwiązania sporu 
przed skierowaniem sprawy do sądu, 
wraz z wyjaśnieniem ewentualnych 
przyczyn braku podjęcia takiej próby. 

czyM JESt I co daJE koMPRoMIS? 
zgodnie z kodeksową definicją 
(art. 917 k.c.) w ramach ugody strony 
czynią sobie wzajemne ustępstwa 
w zakresie istniejącego między nimi sto-
sunku prawnego w tym celu, aby uchylić 
niepewność co do roszczeń wynikających 
z tego stosunku lub zapewnić ich wyko-
nanie albo by uchylić spór istniejący lub 
mogący powstać. Problematykę ugody 
reguluje również Kodeks postępowania 
cywilnego. zgodnie z treścią tego ostat-
niego, w sprawach, w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne, sąd powinien 
w każdym stanie postępowania dążyć do 
ich ugodowego załatwienia. 

należy zauważyć, że ogólny termin „ugoda” 
obejmuje różne formy osiągnięcia kompromisu, 
m.in. umożliwiającą zbliżenie stanowisk media-
cję czy – popularną właśnie w ubezpieczeniach 
– koncyliację. w ich ramach osoby trzecie 
wypracowują satysfakcjonujący dla obu 
stron kompromis w formie ugody sądo-
wej albo przedsądowej. ten trend w ugo-
dowym kończeniu sporów daje się zaob-
serwować zwłaszcza wśród podmiotów 
reprezentowanych przez pełnomocników 
procesowych. Profesjonalista rekomen-
duje wówczas klientowi wchodzące w grę 
rozwiązania, w tym właściwy moment na 
ugodowe zakończenie sporu. Po ich zaak-
ceptowaniu pełnomocnik przystępuje do 
wynegocjowania precyzyjnych warunków 
ugody z pełnomocnikiem drugiej strony 
(często też będącym jej pełnomocnikiem 
procesowym).

moje obserwacje pokazują, że ugody 
zawarte na etapie przedsądowym, gdy strony 
czynią sobie ustępstwa, powodują większe 

zadowolenie stron. Natomiast ugody i ustępstwa 
zawarte na etapie sądowym zazwyczaj skutkują 
równomiernie rozłożonym na obie strony nie-
zadowoleniem. Jego przyczyny zawsze są 
podobne – przekonanie, że można było 
ugodę zawrzeć wcześniej (aspekt cza-
sowy) i bez dodatkowych kosztów (aspekt 
finansowy). niemniej ostateczne poczu-
cie win-win powinno rekompensować 
zawarte porozumienie. ugoda to zawsze 
wypadkowa owego win-win, natomiast 
ugoda sądowa to postępowanie, w którym 
wychodzi ono poza ramy prawne, a pro-
fesjonalny pełnomocnik coraz częściej 
przestaje być prawnikiem, a staje się 
mediatorem. 

nawiązując do aspektu czasowego, warto 
podkreślić, jak niebagatelne znaczenie 
przy skutecznie zawartej ugodzie ma 
skrócenie czasu, w którym klient otrzy-
muje środki. mowa tu o nawet kilkuna-
stokrotnym przyspieszeniu. w wyniku 
dobrze poprowadzonej ugody spór 
można zakończyć w czasie od kilku dni 
do tygodni. Proces sądowy może potrwać 
nawet kilka lat, a niepewność co do jego 
rozstrzygnięcia jest jednym z najważ-
niejszych argumentów przemawiających 
za ugodą. osoby dochodzące roszczeń 
stają przed dylematem, czy zgodzić się 
na określoną kwotę dziś, czy czekać 
np. 3 lata, aby – być może – sąd w wyroku 
przyznał im nieco większą sumę, licząc 
się jednocześnie z ryzykiem przegrania 
sprawy. ugoda oznacza szybkie zakończe-
nie postępowania i uzyskanie ustalonych 
w niej świadczeń w drodze wzajemnych 
ustępstw między stronami. większość 
polubownych rozstrzygnięć dotyczy 
szkód osobowych, w których wypłacone 
odszkodowanie może znacząco poprawić 
standard życia i zrekompensować nega-
tywne konsekwencje wypadku.

nasuwa się pytanie: czy istnieją jakie-
kolwiek obiektywne kryteria, których 
zaistnienie skutkuje skierowaną do 
klienta propozycją odstąpienia od pro-
cesu? zgodnie z moim zapatrywaniem 
na kwestię ugodowości, nie ma żadnych 

Liczba spraw gospodarczych, które kończą się ugodami, rośnie nieustannie już od 10 lat. Na rynku ubezpieczeniowym ten trend 
również widać bardzo wyraźnie. – macIeJ dIttmaJer

Więcej ugód

Maciej Dittmajer
jest radcą prawnym, 
partnerem 
zarządzającym 
w kancelarii Dittmajer 
i wspólnicy.
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mierników, które „podpowiedzą” nam, 
czy warto. wiele zależy od doświad-
czenia prawnika, który dokonuje oceny 
w oparciu o swoją wiedzę i porównanie 
sprawy do innych analogicznych przypad-
ków. daje to możliwość antycypowania 
jej wyniku. zwłaszcza doświadczenie 
w prowadzeniu procesów przed różnymi 
sądami, w różnych miejscowościach 
i z różnych rodzajów spraw pozwala bar-
dziej dokładnie oszacować szanse wygra-
nej. na podstawie wieloletnich doświad-
czeń zarządzanej przeze mnie kancelarii 
uważam, że w każdej z kategorii spraw 
ważne jest, aby doradca lub pełnomoc-
nik procesowy potrafił nie tylko wskazać 
klientowi na ryzyko przegrania sprawy, 
ale również na właściwy moment ugo-
dowego zakończenie sporu. nie chodzi 
bowiem o formalne udzielenie porady, 
lecz o poszukiwanie biznesowych roz-
wiązań stanowiących wartość dodaną dla 
świadczonej pomocy prawnej.

sąd może wiedzieć więcej niż ubez-
PIEczycIEl? 
okoliczności zawieranej ugody zawsze 
zależą od wielu rzeczy, m.in. oceny odpo-
wiedzialności stron oraz ryzyka porażki. 
składa się na to szereg czynników natury 
prawnej, ale też wiele zależy od okolicz-
ności faktycznych sprawy, bo dopiero na 
ich podstawie stosuje się określone normy 
prawne lub kontraktowe. Jeśli zatem stan 
faktyczny okazuje się odmienny niż usta-
lono pierwotnie, zawarcie ugody może 
okazać się w pełni uzasadnione. zmiana 
stanowiska nie musi wynikać z błędów 
popełnionych na wcześniejszym etapie, 
co doskonale widać w praktyce likwida-
cji szkód. zwróćmy uwagę, że na etapie 
likwidacji szkody przez ubezpieczyciela 
może to wyglądać inaczej niż w postępo-
waniu sądowym, bo ubezpieczyciel nie 

może wyegzekwować od ubezpieczonego 
lub poszkodowanego zeznań – opiera się 
on jedynie na dokumentach i oświadcze-
niach. w sądzie sytuacja jest inna. sąd 
bezpośrednio bada materiały dowodowe, 
korzystając m.in. z zeznań świadków 
i przesłuchań stron. Jeżeli nowe dowody 
wskazują na to, że stan faktyczny jest inny, 
niż ten ustalony przez ubezpieczyciela, 
zawarcie ugody może okazać się w pełni 
uzasadnione. zmiana stanowiska wcale 
nie musi wynikać z błędów popełnionych 
przez ubezpieczyciela – po prostu sąd 
dysponuje większymi możliwościami.

cEna WIzERUnkU 
na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczęło 
zmieniać się wzajemne postrzeganie 
ubezpieczycieli i klientów. towarzystwo 
ubezpieczeń nie ma już wizerunku złego 
wilka, który do końca będzie walczył 
o każdy fragment łupu. ubezpieczyciele 
wiedzą, że co do zasady muszą płacić, 
a ugody dodatkowo poprawiają ich wize-
runek. Jego kwestia pojawia się w zasa-
dzie w dwóch rodzajach spraw: medial-
nych oraz ważnych z innych powodów. 
Pierwsze są znane szerszemu kręgowi 
zainteresowanych zwykle z powodu 
ich nagłośnienia, np. w mediach spo-
łecz nościowych lub prasie branżowej. 
Konsekwencje medialne mogą mieć 
istotne znaczenie zwłaszcza w sprawach 
precedensowych, dotyczących takich 
kwestii jak np. odpowiedzialność ubez-
pieczyciela za błąd lekarza. 

do drugiej kategorii należą sprawy doty-
czące umów ubezpieczenia zawieranych 
przez klientów za pośrednictwem bro-
kera. w takich sytuacjach duże znaczenie 
ma wykładnia umowy ubezpieczenia 
ustalona wcześniej lub przy jej zawiera-
niu. w umowach należy raczej badać, jaki 

był zgodny zamiar stron i cel umowy, niż 
opierać się na jej dosłownym brzmieniu. 
Pamiętajmy jednak, że wykładnia umowy 
nie zawsze jest rzeczą prostą, dlatego przy 
jej dokonywaniu należy być ostrożnym. 
należy mieć świadomość, że interpreta-
cja umowy w sposób wykraczający poza 
przyjęte modele i standardy danej umowy 
ubezpieczenia może spotkać się z mocną 
krytyką ze strony rynku ubezpieczenio-
wego, a zwłaszcza brokerów. 

Nie oznacza to, że trwanie w sporze jest z zało-
żenia rozwiązaniem błędnym. Warto jednak 
korzystać z doradców, którzy będą w stanie 
rekomendować rozwiązania możliwe do 
obrony (ze względu na istniejące przepisy 
i orzecznictwo), niebędące jednocze-
śnie ubezpieczeniowym faux pas. nawet 
w przypadku doprowadzenia do procesu 
sądowego istotna jest współpraca z klien-
tem, bieżące reagowanie na wydarzenia 
i rekomendowanie koncyliacyjnych roz-
wiązań. w wielu przypadkach taki sposób 
zakończenia sporu – oprócz korzyści 
majątkowych – może spowodować pozy-
tywne lub co najmniej mniej negatywne 
postrzeganie ubezpieczyciela. A rola tego 
postrzegania nieustannie rośnie. zgodnie 
z ostatnim badaniem aon Polska utrata 
reputacji marki jest jednym z najważniej-
szych ryzyk w oczach polskich przed-
siębiorców, a w skali świata – od dwóch 
lat nawet ryzykiem numer jeden. co 
ciekawe, odsetek polskich przedsiębior-
ców, którzy przyznawali, że ich firmy są 
przygotowane na ryzyko utraty reputa-
cji – i posiadają w tym zakresie formalny 
plan działania – w ciągu ostatnich dwóch 
lat (od 2015 do 2017 r.) spadł z deklaro-
wanych 54% do zaledwie 39%. na tym 
tle świadomość utraty reputacji wśród 
ubezpieczycieli wydaje się pozytywnie 
wyróżniać. 

PodSUMoWanIE 
wypłaty odszkodowań są normalnym 
następstwem prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej. Potwierdzają one, 
że zwyczajnie warto się ubezpieczać. 
sam wzrost liczby chętnych, pragnących 
zakończyć spór sądowy ugodą należy 
uznać za bardzo pozytywne zjawisko, 
świadczące m.in. o dojrzewaniu naszego 
rynku ubezpieczeniowego i rosnącej 
świadomości prawnej jego uczestników. 
Zarówno ubezpieczyciele, jak i ich klienci mają 
świadomość, że – stosując analogię militarną 
– zawarcie sensownego dla obu stron pokoju 
zawsze opłaca się bardziej niż długotrwała wojna 
na wyniszczenie, której rezultatu nie poznamy aż 
do chwili jej zakończenia. q©Fotolia
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Mmoje piętnastolecie pracy w zawodzie 
aktuariusza, a także początek nowego roku 
sprzyjają refleksji nad tym, jak zmienił się 
ten zawód w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat. Patrzę na te zmiany nie tylko z per-
spektywy konsultanta, którym przez ten 
cały czas byłem, ale także z perspektywy 
dyrektorów departamentów aktuarialnych 
i głównych aktuariuszy, które to funkcje 
pełni wielu moich znajomych. zawód 
aktuariusza ulega zmianom, bo istotnie 
zmienia się otaczający nas świat, w tym 
także sektor ubezpieczeniowy. Jako aktu-
ariusze wychodzimy poza nasze tradycyjne 
wyliczenia rezerw i taryfy aktuarialne, 
kolonizujemy nowe obszary działalności 
zakładu ubezpieczeń (ryzyko, rachunko-
wość, produkty), budujemy nowe kom-
petencje, używamy nowych narzędzi 
i metod. coraz lepiej komunikujemy się 
ze światem, który nas, aktuariuszy, otacza 
– księgowymi, produktowcami, zarządem 
zakładu, nadzorem ubezpieczeniowym.

aktuariusz „kiedyś”
Główni aktuariusze to zwykle menedże-
rowie wysokiego szczebla, najczęściej 
dyrektorzy departamentów aktuarialnych 
bezpośrednio podlegający członkom 
zarządów zakładów ubezpieczeń. to naj-
wyższy poziom awansu zawodowego 
w naszej profesji, ale nierzadko zdarza 
się, że aktuariusze jednak sami zostają 
członkami zarządów (przykładów na 
rynku mamy sporo). w takim przypadku 
aktuariusz zwykle przestaje się zajmować 
pracą stricte aktuarialną, przejmując inne 
obowiązki – członka zarządu, który odpo-
wiada już w szeroko rozumianym sensie 
za funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń, 
np. w obszarze produktów i taryf czy też 
jako cfo lub członek zarządu odpowie-
dzialny za ryzyko (nazwijmy go umow-
nie cro). czasami zdarza się nawet, że 
aktuariusze zostają członkami zarządu 
odpowiedzialnymi za sprzedaż i produkty, 
tę samą sprzedaż, z której dyrektorami 
wcześniej jako aktuariusze toczyli boje 
o poziom składek. na początku XXI w., 
kiedy zaczynałem swoją karierę w ubezpie-
czeniach, ta „stricte aktuarialna” praca obej-
mowała zwykle dwa obszary:

 ¨ Wsparcie dla prezesa (CEO) – aktuarialna 
taryfikacja ubezpieczeń, wsparcie 
underwritingu, rozwoju produktów, 
zarówno życiowych (obowiązkowo!), 
jak i majątkowych (czasami), pomoc 
we właściwym doborze programu 
reasekuracyjnego, wsparcie prezesa 
przy zdarzających się od czasu do czasu 
projektach typu due diligence, fuzjach 
i przejęciach.

 ¨ Wsparcie dla dyrektora finansowego zakładu 
(CFO) – istotna rola w procesie raporto-
wania menedżerskiego i rachunkowo-
ści zarządczej, przeprowadzanie analiz 
mających na celu właściwe rozumienie 
wyników finansowych zakładu, ustala-
nie rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych, wyliczanie embedded value, analizy 
szkodowości, wreszcie całe raportowa-
nie statutowe (sprawozdania finansowe, 
sprawozdania do nadzoru), a w wielu 
wypadkach także tzw. sprawozdawczość 
grupowa.

stopień zaangażowania aktuariusza 
zakładu w wyżej wymienione procesy był 
uzależniony od jego pozycji w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa, wiedzy 
i umiejętności, osobowości, a nierzadko 
także od zwykłej umiejętności komuniko-
wania się aktuariusza z zarządem. znane 
są przykłady zakładów majątkowych, 
które jeszcze do niedawna w ogóle nie 
zatrudniały aktuariusza na tzw. etacie, ale 
są też zakłady, w których aktuariusz był 
i jest osobą najlepiej rozumiejącą finanse 
danego przedsiębiorstwa i w konsekwen-
cji odpowiadającą za wiele obszarów 
finansowych w zakładzie ubezpieczeń, nie 
tylko po stronie zobowiązań, lecz także 
w związku z wyceną aktywów i zarządza-
niem nimi.

solvency ii zwiększyło rolę 
aktuariatu w zakładzie
Wejście w życie dyrektywy Solvency II 1 stycz-
nia 2016 r. istotnie zmieniło pozycję aktuariuszy 
w zakładzie ubezpieczeń. Prawdą jest, że doło-
żyło nam wielu obowiązków, ale także zwiększyło 
znaczenie aktuariuszy, szczególnie tych, którzy 
zdecydowali się porzucić swoje klasyczne obszary 
zainteresowania, wyjść poza własną „strefę kom-
fortu” i zająć się np. zarządzaniem ryzykiem 
w zakładzie ubezpieczeń. do dwóch wymienio-
nych wyżej obszarów wsparcia dla zarządu 
(ceo, cfo), doszedł trzeci – wsparcie dla 
cro. aktuariusze, którzy zajęli się tema-
tami solvency II i zarządzania ryzykiem, 
wzięli na siebie nie tylko obowiązek obli-
czania najlepszego oszacowania zobowiązań 
i marginesu ryzyka (czyli rezerw dla celów 
wypłacalności), ale także zajęli się wyzna-
czaniem kapitałowego wymogu wypłacal-
ności (scr), zarówno w oparciu o formułę 
standardową (niechętnie, ale kto inny 
miałby to robić?), jak i w oparciu o modele 
wewnętrzne (tutaj już z dużo większym 
entuzjazmem, bo wiadomo, że skompli-
kowane modele stochastyczne to coś, co 
aktuariusze kochają najbardziej). napotykali 
przy tym na mnóstwo problemów natury 
fundamentalnej, które można rozważać 
i analizować miesiącami (np. jak wytłuma-
czyć zarządowi, że analiza źródeł powstania 
zysków i strat w modelu wewnętrznym daje 
zupełnie inne wyniki niż ta sama analiza na 
eV...). zdarza się więc, że praca aktuariusza 
w świecie solvency II jest pracą marzeń, ale 
czasami bywa też niespecjalnie przyjemna 
– wystarczy wspomnieć tutaj konieczność 
realizowania niektórych ustawowych zadań 
funkcji aktuarialnej, np. recenzowania pracy 
kolegów ustalających program reasekuracji 
czy realizujących „politykę przyjmowania 
ryzyka do ubezpieczenia”, jak też samą pracę 
związaną z tworzeniem raportu funkcji 
aktuarialnej, który jest długi, trudny i... mało 
kto chce go czytać. ale z perspektywy dwóch lat 
funkcjonowania Solvency II można z całą pewnością 
stwierdzić, że od strony metodologicznej i oblicze-
niowej aktuariusze poradzili sobie z nowym syste-
mem wypłacalności całkiem nieźle: raportowanie 
do nadzoru odbywa się bez specjalnych proble-
mów, a zakłady ubezpieczeń dość dobrze zarządzają 
ryzykiem. może trochę gorzej wygląda to od 

Jako aktuariusze wychodzimy poza nasze tradycyjne wyliczenia rezerw i taryfy aktuarialne, kolonizujemy nowe obszary działalności 
zakładu ubezpieczeń, budujemy nowe kompetencje, używamy nowych narzędzi i metod. Coraz lepiej komunikujemy się ze światem, 
który nas, aktuariuszy, otacza – księgowymi, produktowcami, zarządem zakładu, nadzorem ubezpieczeniowym. – radosław boGucKI

Aktuariusz dziś

Radosław 
Bogucki,
Associate Partner, EY.
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strony dokumentacji czy samego zarządza-
nia procesami obliczeń i raportowania (dużo 
pracy ręcznej, niewielki stopień automatyza-
cji procesów i braki narzędziowe), ale to już 
odrębny temat.

noWE WyzWanIa dla aktUaRIUSzy
mylił się jednak ten, kto sądził, że wdroże-
nie solvency II będzie ostatnim kłopotem, 
z którym borykać się będą aktuariusze po 
2016 r. otoczenie, w którym funkcjo-
nujemy jako profesjonaliści, zmienia się 
dynamicznie, a najważniejsze z obserwo-
wanych zmian to:

 ¨ rosnące wymagania regulacyjno-rapor-
towe, gdzie równolegle z obecnym 
raportowaniem według Polskiego stan-
dardu rachunkowości występuje rapor-
towanie wypłacalnościowe (Solvency II), 
raportowanie Ifrs (w tym spodzie-
wane IFRS 17, o czym za chwilę);

 ¨ Inne regulacje (np. Dyrektywa IDD), mające 
na celu zapewnienie rzetelnego infor-
mowania konsumentów i ich ochronę 
– wdrożenie tych regulacji wymaga 
zaangażowania aktuariuszy i przeprowa-
dzania wyliczeń aktuarialnych;

 ¨ Presja na coraz krótsze terminy raportowa-
nia, powodująca konieczność wdraża-
nia nowych narzędzi, procedur typu 
fast-close i przybliżeń, pozwalających na 
szybsze raportowanie, nawet gdy bra-
kuje jeszcze danych do standardowych 
obliczeń;

 ¨ Wymogi jakościowe stawiane obliczeniom 
i raportom aktuarialnym przez organy nad-
zoru, funkcję aktuarialną i oczekiwania 
właścicieli (tzw. grupę), w połączeniu 
z brakiem odpowiednich zasobów, 
w szczególności dobrze wykształconych 
i chętnych do pracy kadr;

 ¨ Potrzeby biznesowe, wynikające z digi-
talizacji produktów i procesów ubezpiecze-
niowych, potrzeb klientów, którzy coraz 
mniej chętnie kupują tradycyjne pro-
dukty ubezpieczeniowe, a coraz odważ-
niej spoglądają w stronę ubezpieczeń 
spersonalizowanych, opartych na indy-
widualnej ocenie ryzyka i nowych tech-
nologiach (np. rozwiązania mobilne, 
telematyka czy szerzej internet rzeczy, 
wykorzystanie big data i – nieuchronnie 
– sztuczna inteligencja); swoją drogą 
pytanie, czy i w jakim stopniu sztuczna 
inteligencja może zastąpić aktuariuszy, 
to znowu temat na odrębny artykuł;

 ¨ Wymiana starzejących się systemów informa-
tycznych, zarówno źródłowych systemów 
produkcyjnych, które w wielu zakładach 
wymieniane są na nowe systemy typu 
online, jak i zwykła przebudowa infra-
struktury aktuarialnej, wdrażanie nowych 

rozwiązań aktuarialnych w miejsce 
dotychczas istniejących systemów, które 
nie nadążają za potrzebami szybkiego 
raportowania narzuconymi przez skraca-
jące się terminy (np. solvency II) i wyni-
kającymi z nowych standardów rachun-
kowości (Ifrs 17).

niemal każdy dyrektor aktuariatu pracu-
jący w zakładzie ubezpieczeń doświadcza 
tych wyzwań i trudności, widzą je także 
konsultanci i audytorzy obszarów aktu-
arialnych, starający się zrozumieć, z czym 
muszą radzić sobie na co dzień ich koledzy 
pracujący w sektorze ubezpieczeń. aby 
radzić sobie z tymi wyzwaniami, aktuariu-
sze budują nowe obszary kompetencyjne, 
wychodzące poza tradycyjne rozumienie 
„actuarial science”.

noWE obSzaRy koMPEtEncJI
wśród obecnych ważnych obszarów kom-
petencyjnych aktuariuszy należy wskazać: 
obliczenia i przeglądy rezerw księgowych 
i solvency II, modelowanie produktów 
życiowych w systemach aktuarialnych, 
walidację modeli zobowiązań i modeli 
wewnętrznych, ustalanie i optymalizację 
programów reasekuracyjnych, tradycyjny 
pricing produktów ubezpieczeniowych czy 
audyt aktuarialny. osoby o profilu aktu-
arialnym często zajmują się też zarządza-
niem ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, 
procesem orsa, w szczególności kwan-
tyfikacją modeli profilu ryzyka zakładu. 
najważniejsze nowe umiejętności, które 
aktuariusze nabywają w ostatnich latach, 
dotyczą obszarów takich jak:

 ¨ Ifrs 17 – rozszerzanie wiedzy finanso-
wej i księgowej, obejmującej zarówno 
typowo ilościowe obszary Ifrs 17, 
takie jak konstrukcja krzywych dys-
kontowych dla poszczególnych portfeli 
ubezpieczeń, odzwierciedlających sto-
pień płynności zobowiązań (czy wcze-
śniej ktoś słyszał o czymś podobnym 
w księgowości ubezpieczeniowej czy 
aktuariacie?), czy wyliczenia risk adju-
stment, jak i nowe obszary wiedzy księ-
gowej, np. amortyzacja contractual service 
margin (csm) i odpowiednie księgowa-
nia csm w bilansie i nowym rachunku 
wyników Ifrs 17; 

 ¨ zaawansowane techniki analizy 
danych (data analytics) i zdobywanie 
wiedzy czysto statystycznej, obejmu-
jącej budowę modeli statystycznych, 
testowanie hipotez statystycznych, 
analizę dużych zbiorów danych 
i statystyczne modele współzależno-
ści (liniowe i nieliniowe), ale także 
współpracę biznesową z innymi 

departamentami zakładu ubezpie-
czeń, np. w obszarze likwidacji szkód. 
w połączeniu z digitalizacją ubezpie-
czeń, przynoszącą w szczególności 
dostęp do dużych zbiorów nowych 
danych (np. telematycznych), stwarza 
to unikalne możliwości wykorzystania 
wiedzy statystycznej w praktyce;

 ¨ Jawne włączenie elementów kosztu 
kapitału do wyceny produktów;

 ¨ optymalizacja portfeli aktywów, 
poprzez budowę modeli alm wspól-
nie ze specjalistami z departamentów 
zarządzania aktywami, w celu lepszego 
zarządzania rentownością aktywów 
w kontekście współczynnika wypłacal-
ności solvency II, a także poszukiwanie 
alternatywnych (zwykle bardziej ryzy-
kownych i trudno wycenialnych) inwe-
stycji w świecie niskich stóp zwrotu;

 ¨ opracowanie specjalistycznych planów 
ratowania zagrożonych upadłością 
dużych grup finansowych, w sytu-
acji gdy upadłość tych grup miałaby 
destrukcyjne skutki dla systemu finan-
sowego i całej gospodarki (recovery and 
resolution planning); częścią tych planów 
są skomplikowane obliczenia aktu-
arialne, pokazujące wpływ skrajnych 
scenariuszy ekonomicznych na finanse 
całej grupy finansowej;

 ¨ Przebudowa procesów aktuarialnych 
w kontekście nowych wymogów rapor-
towych (np. robotyzacja procesów).

co dalEJ?
to pytanie, które nurtuje chyba wszystkich 
aktuariuszy poważnie zastanawiających się 
nad wyborem dalszej ścieżki kariery w tym 
zawodzie. Na pewno nie możemy pozostać tam, 
gdzie jesteśmy, skupieni na wyliczeniach rezerw 
i tradycyjnym pricingu produktów. Świat się 
zmienia i nasz zawód też musi się zmienić. czy 
zatem budować kompetencje statystyczne, 
licząc na to, że modelowanie matema-
tyczne będzie tym, czego właściciele biz-
nesu ubezpieczeniowego będą oczekiwać 
w najbliższych dziesięcioleciach? Przekwa-
lifikować się nieco i zbudować kompe-
tencje It, myśląc o wiodącej roli narzędzi 
i systemów It w praktyce aktuarialnej 
następnych lat? A może wierzyć w to, że 
finanse i raportowanie pozostaną jednak 
domeną aktuariuszy i rozwijać wiedzę 
w zakresie Ifrs 17? czas pokaże, które 
wybory były właściwe. bogactwo naszej 
praktyki wskazuje na szczęście, że najpraw-
dopodobniej każdy z wyżej wskazanych 
wyborów zaowocuje unikalnym doświad-
czeniem i rozwojem kompetencji przydat-
nych przyszłym pracodawcom i dających 
intelektualną satysfakcję. q

u
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Bbranżę ubezpieczeniową w najbliższym 
czasie czekają dwie rewolucyjne zmiany 
związane z wdrożeniem nowych stan-
dardów sprawozdawczości finansowej. 
Ifrs 9 kształtuje na nowo zasady klasy-
fikacji i wyceny aktywów finansowych, 
przy znacznie większym akcencie posta-
wionym na wycenę do wartości godziwej 
przez wynik finansowy. Ifrs 17 kładzie 
nacisk na aktualność założeń biometrycz-
nych, kosztowych i ekonomicznych przy 
wycenie zobowiązań ubezpieczeniowych. 
w obliczu tak istotnych zmian w tych 
współzależnych obszarach, niezwykle 
ważne będzie zaplanowanie sposobu 
współdziałania nowych standardów. Prze-
myślana i konsekwentnie realizowana 
polityka w zakresie zarządzania aktywami 
i zobowiązaniami będzie kluczem do zmi-
nimalizowania negatywnych, jednorazo-
wych efektów nagłych zmian rynkowych. 

opcja wgicd (oci) w ifrs 17
w Ifrs 17 krzywe stóp dyskontowych 
będą systematycznie uaktualniane, a ich 
fluktuacje pomiędzy poszczególnymi 
datami bilansowymi będą stanowiły 
odbicie zmian w zakresie bieżącej sytu-
acji rynkowej. Każda taka zmiana może 
więc mieć istotny wpływ na całkowitą 
kwotę zobowiązań ubezpieczeniowych. 
Z uwagi na to, że marża csm nie będzie 
absorbować zmian zobowiązań wynikają-
cych z modyfikacji założeń finansowych, 
pojawia się więc ryzyko wystąpienia 
istotnych kosztów zwiększenia zobowią-
zań w efekcie nagłych i niekorzystnych 
zmian rynkowych w danym okresie spra-
woz dawczym. Kwestia ta oraz współza-
leżności w tym obszarze pomiędzy Ifrs 
9 oraz Ifrs 17 były jednym z powodów, 
dla których rada międzynarodowych 
standardów sprawozdawczości zdecy-
dowała się dopuścić odroczenie wdroże-
nia Ifrs 9 dla ubezpieczycieli do czasu 
wejścia w życie Ifrs 17. Przyjrzyjmy się 
pokrótce zmianom, jakie wprowadzają 
nowe standardy wyceny.

IFRS 17 pozostawia ubezpieczycielom swobodę 
decyzji przy odpowiedzi na pytanie, czy wpływ 
zmian założeń finansowych/ekonomicznych 
przy wycenie zobowiązań prezentowany będzie 
w rachunku (opcja wGpwf, tj. wykazy-
wanie zmian w wartości godziwej przez 
wynik finansowy), czy też raczej poprzez inne 
całkowite dochody (opcja wGIcd, tj. wyka-
zywanie zmian w wartości godziwej przez 
Inne całkowite dochody). w swojej poli-
tyce rachunkowości ubezpieczyciele będą 
mogli określić dla każdego portfela zobo-
wiązań, którą z powyższych opcji zasto-
sują przy wykazywaniu ubezpieczenio-
wych przychodów i kosztów finansowych 
(insurance finance income or expenses).
Ias1 definiuje inne całkowite dochody 
jako pozycje przychodów i kosztów (w tym 
korekty wynikające z przeklasyfikowania), 
które nie zostały ujęte jako zyski lub straty 
zgodnie z tym, czego wymagają lub na co 
zezwalają inne MSSF. do tej pory mogły 
to być m.in. zyski i straty z tytułu prze-
szacowania składników aktywów finan-
sowych dostępnych do sprzedaży, czy też 
zyski i straty wynikające z przeliczenia 
pozycji sprawozdania finansowego jed-
nostki działającej za granicą. Ifrs 17 
rozszerza tę listę o dwa nowe, istotne 
komponenty, a mianowicie:

 ¨ część ubezpieczeniowych przychodów 
i kosztów finansowych dla kontraktów 
ubezpieczeniowych w zakresie Ifrs 
17, która nie została w pełni wykazana 
jako zyski lub straty, 

 ¨ część ubezpieczeniowych przychodów 
i kosztów finansowych dla kontraktów 
reasekuracji biernej w zakresie Ifrs 

17, która nie została w pełni wykazana 
jako zyski lub straty.

Jeśli dla pewnego portfela kontraktów spółka 
decyduje się na rozdzielanie ubezpieczeniowych 
przychodów i kosztów finansowych pomiędzy 
rachunek zysków i strat oraz inne całkowite 
dochody, ich sumaryczna kwota powinna być 
dzielona. dzielić ją należy w taki sposób, 
aby zapewnić systematyczną alokację 
oczekiwanych przychodów ubezpiecze-
niowych i kosztów finansowych w hory-
zoncie przyszłego czasu trwania grupy 
kontraktów, wchodzących w skład danego 
portfela. standard wymienia dwie pod-
stawowe zasady, które powinny być speł-
nione, aby metoda alokacji mogła być 
uznana za systematyczną:

 ¨ alokacja powinna być oparta o charak-
terystyki kontraktów. niewskazane 
jest opieranie się na czynnikach, które 
nie mają wpływu na wysokość kwot 
wypłacanych ubezpieczonym (np. alo-
kacja powinna być prowadzona bez 
odwołania do oczekiwanych zwrotów 
z aktywów, o ile zwroty te w żaden 
sposób nie wpływają na poziom świad-
czeń); 

 ¨ alokacja powinna skutkować tym, że 
suma kwot rozpoznawanych w innych 
całkowitych dochodach na przestrzeni 
trwania grupy kontraktów wyniesie 
zero.

standard, w duchu powyższych zasad, 
proponuje kilka metod rozdzielania 
ubezpieczeniowych przychodów i kosz-
tów finansowych pomiędzy rachunek 
zysków i strat a inne całkowite dochody. 

IFRS 9 kształtuje na nowo zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, przy znacznie większym akcencie postawionym na 
wycenę do wartości godziwej przez wynik finansowy. IFRS 17 kładzie nacisk na aktualność założeń biometrycznych, kosztowych 
i ekonomicznych przy wycenie zobowiązań ubezpieczeniowych. – małGorzata PeK-KocIK, adam PasternaK-wInIarsKI

IFRS 9 i IFRS 17 
– zależności i synergie
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niowych, Deloitte.
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Poszczególne metody mają zastosowanie, 
w zależności od:

 ¨ istnienia zależności pomiędzy zmia-
nami w założeniach finansowych 
a kwotami wypłacanymi ubezpiecza-
jącym, 

 ¨ posiadania przez ubezpieczyciela 
instrumentu bazowego, w sytuacji 
wyceny zobowiązań dla produktów 
spełniających cechy bezpośredniego 
udziału (a więc dla tych, dla których 
stosowana jest metoda wyceny Variable 
fee approach). 

w przypadku, kiedy warunki kontraktu 
powodują, że zmiany w założeniach 
finansowych nie wpływają na kwoty 
wypłacane ubezpieczającym (np. zwykle 
przy wycenie w modelu ogólnym bądź 
przy określaniu kwot zobowiązań szko-
dowych) do wyliczeń wykorzystuje się 
tzw. krzywą „locked-in”. Jest to krzywa 
stóp dyskontowych, która obowiązy-
wała odpowiednio w dacie rozpozna-
nia grupy kontraktów lub dacie zajścia 
szkody. w metodzie tej koszt wynikający 
z przesunięcia się pomiędzy okresami dla 
krzywej locked-in rozpoznawany będzie 
w rachunku wyników, natomiast pozo-
stały koszt wynikający z różnic pomiędzy 
zmieniającymi się krzywymi rynkowymi 
będzie rozpoznawany poprzez Icd. 

Jeśli spółka wycenia kontrakt, stosując 
metodę Variable fee approach, i posiada 
instrument bazowy, to konieczne jest 
wykazywanie w rachunku zysków i strat 
jako kosztu lub przychodu kwoty odpo-
wiadającej kosztom/przychodom instru-
mentu bazowego (tak, aby efekt netto 
wynosił 0). 

Przy wycenie innych kontraktów stosuje 
się natomiast metody „effective yield” 
(wyznaczanie stałej stopy efektywnej, 
której zastosowanie zagwarantuje wykaza-
nie pozostałych, skumulowanych różnic 
rozpoznanych w ocI, do końca trwania 
grupy kontraktów) bądź „crediting rate”. 
Proste przykłady, obrazujące mechanizm 
działania poszczególnych metod, zawarte 
zostały w dokumencie „Illustrative exam-
ples on Ifrs 17 Insurance contracts”, 
opublikowanym przez Iasb.

zmiany wynikające z ifrs 9
IFRS 9 jest standardem, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2018 r. i gruntownie zmienia 
zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finan-
sowych. w przypadku sektora ubezpiecze-
niowego, standard ten ma wpływ przede 
wszystkim na stronę aktywów bilansu. 
składnikiem drugiej strony bilansu ubez-
pieczycieli są przede wszystkim umowy 
ubezpieczeniowe, które podlegają wyłą-
czeniu z zakresu standardu. dodatkowo, 
zmiany w zakresie zobowiązań finanso-

wych są nieznaczne. Prawdziwa rewolucja 
dotyczy aktywów finansowych takich jak 
akcje i udziały, obligacje czy też udzielone 
pożyczki i należności.
sama idea standardu Ifrs 9 w zakresie 
klasyfikacji instrumentów finansowych 
to zwiększona rola wyceny do wartości 
godziwej, jako najlepiej odzwierciedla-
jącej charakter i bieżącą wartość instru-
mentów finansowych. sposób wyceny nie 
podlega już decyzji jednostki odnośnie 
do konkretnego aktywa finansowego. nie 
każda należność czy udzielona pożyczka 
będzie wyceniana jak dotychczas, czyli 
według zamortyzowanego kosztu. aby tak 
było, musi ona spełnić konkretne i okre-
ślone wymogi standardu, w przeciwnym 
wypadku właściwą kategorią wyceny akty-
wów jest wycena do wartości godziwej 
przez wynik finansowy.
zacznijmy więc od początku. najmniejsze 
zmiany dotyczą instrumentów pochod-
nych, ponieważ ich wycena już wcześniej 
wpisywała się w ideę nowego standardu. 
trudniejszym tematem są inwestycje kapi-
tałowe, czyli objęte akcje i udziały. do tej 
pory nagminne było stosowanie wyceny 
uproszczoną metodą opartą o koszt, 
tj. cenę nabycia akcji lub udziałów. wartość 
ta określona była raz, na moment każ-
dorazowego objęcia akcji bądź udziałów. 
Ifrs 9 zawiera na tyle restrykcyjne zapisy 
dotyczące tej możliwości, że w praktyce 
wszystkie instrumenty kapitałowe muszą 
być wyceniane do wartości godziwej 
w trakcie utrzymywania ich w portfelu. 
oznacza to konieczność budowy modeli 
wyceny emitentów akcji i udziałów zgod-
nie z wymogami odrębnego standardu 
poświęconego wycenie do wartości godzi-
wej. Jedyne udogodnienie, które oferuje 
standard, polega na możliwości zastoso-
wania opcji wyceny do wartości godziwej 
przez kapitały zamiast bezpośrednio przez 
wynik finansowy. opcja może wydawać 
się kusząca, zmniejsza bowiem zmien-
ność wyniku finansowego spółki. trzeba 

zestawienie zasad stosowania dla poszczególnych metod 
wpływ zmiany w założeniach związanych 
z ryzykiem finansowym na kwoty 
wypłacane ubezpieczającym

current 
period book 

yield

effective 
yield

crediting 
rate

locked-in 
yield

Istnieje wpływ, 
spółka posiada instrument bazowy n n n n

Istnieje wpływ, 
spółka nie posiada instrumentu bazowego n n n n

Brak wpływu n n n n

n Nie stosuje się n Ma zastosowanie

Źródło: Opracowanie własne.

podsumowanie możliwych kategorii i opcji wyceny

aktywa model biznesowy test sppi klasyfikacja opcja klasyfikacji

Instrumenty 
dłużne

H2C P Zamortyzowany koszt Opcja WGpWF

H2C X WGpWF N/D

H2C&S P WGICD Opcja WGpWF

H2C&S X WGpWF N/D
Pozostałe modele biznesowe 
(inne niż H2C i H2C&S) N/D WGpWF N/D

Instrumenty 
kapitałowe Dowolny model biznesowy X WGpWF Opcja WGICD

Instrumenty 
pochodne Dowolny model biznesowy X WGpWF N/D

WGpWF – wartość godziwa przez wynik finansowy
WGICD – wartość godziwa przez Inne Całkowite Dochody
H2C – model Held-to-collect
H2C&S – model Held-to-collect and Sell

Źródło: Opracowanie własne.
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jednak mieć na uwadze, że opcja ta jest 
nieodwołalna, a w momencie sprzedaży 
instrumentu, wynik zrealizowany na trans-
akcji sprzedaży nie zostanie nigdy ujęty 
w wyniku finansowym, tylko pozostanie 
w kapitałach. dlatego warto rozważyć 
plusy i minusy zastosowania opcji i szansę 
na zawarcie korzystnej transakcji sprze-
daży.
największe zmiany, które niesie ze sobą 
Ifrs 9, dotyczą jednak zupełnie innych 
aktywów, tj. aktywów o charakterze dłuż-
nym, takich jak obligacje, kredyty i inne 
należności. aby określić sposób wyceny 
tych aktywów finansowych na dzień 
początkowego ujęcia, należy przepro-
wadzić dwa testy: test modelu bizneso-
wego i test charakterystyk przepływów 
pieniężnych, których wyniki zadecydują 
o docelowej kategorii wyceny. Pierwszy 
z testów ma odpowiedzieć na pytanie, 
w jaki sposób zarządza się daną grupą 
aktywów i w jakim celu zostały one zaku-
pione: czy w celu utrzymywania i pozy-
skiwania przepływów pieniężnych, jak 
to zwykle ma miejsce przy udzieleniu 
pożyczek (tzw. model held-to-collect), 
w celu utrzymywania i pozyskiwania 
przepływów pieniężnych, czy też zakłada 
się dodatkowo także możliwość sprzedaży 
aktywów, jak to ma miejsce w portfe-
lach płynnościowych (tzw. model held-
-to-collect-and-sell), czy też wreszcie 
zakłada się aktywny obrót tymi aktywami 
(tzw. model rezydualny). 
w bilansie ubezpieczyciela typowymi 
aktywami spełniającymi definicję pierw-
szego z wymienionych modeli mogą być 
aktywa finansujące renty, podczas gdy na 
przeciwnym biegunie znajdują się aktywa 
finansujące produkty typu unit-linked. 

drugim testem jest test charakterystyk 
przepływów pieniężnych, w którym 
sprawdza się zapisy umowne każdego 
aktywa finansowego, czy nie zawiera ono 
przepływów wykraczających poza stan-
dardową definicję spłat kapitału i odsetek. 
standardowe przypadki zapisów umow-
nych prowadzących do niezdania testu 
to opcje konwersji na akcje, partycypacja 

w wyniku finansowym czy oprocento-
wanie zawierające dźwignię finansową. 
wyniki obu testów wyznaczają kategorię 
wyceny aktywów, przy czym dodatkowo 
jednostka ma możliwość zastosowania 
opcji wyceny do wartości godziwej przez 
wynik finansowy, jeżeli taka wycena redu-
kuje tzw. „niedopasowanie księgowe”. 
w praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel 
będzie miał prawo wybrać wycenę do 
wartości godziwej, jeżeli tak będzie wła-
śnie wyceniane zobowiązanie ubezpie-
czeniowe zabezpieczane przez to aktywo. 
niestety, decyzję tę trzeba podjąć z góry 
i nie jest ona odwołalna.

Poza nowymi zasadami klasyfikacji do 
kategorii wyceny, Ifrs 9 wprowadza 
gruntowną zmianę sposobu szacowania 
utraty wartości, tj. przejście z modelu 
straty poniesionej na stratę oczekiwaną. 
nowy model utraty wartości będzie 
dotyczył kategorii aktywów wycenia-
nych według zamortyzowanego kosztu 
i w wartości godziwej przez inne całko-
wite dochody.

Podsumowując wpływ Ifrs 9, poza 
zwiększoną zmiennością wyników finan-
sowych wynikającą z nacisku na wycenę do 
wartości godziwej przez wynik finansowy, 
proces wyznaczenia odpowiedniej katego-
rii wyceny aktywów finansowych staje się 
dużo bardziej restrykcyjny i czasochłonny. 
Pozostawia niewielki obszar opcjonalności 

dla sporządzających sprawozdania finan-
sowe. Z punktu widzenia ubezpieczycieli 
znacznie większą elastyczność zapewniają 
poprawki do Ifrs 4, umożliwiające pod 
pewnymi warunkami tymczasowe zwol-
nienie z Ifrs 9 lub przyznające udogod-
nienie w postaci tzw. metody nakładania 
(overlay approach) dla ubezpieczycieli.

zakończenie
na koniec przyjrzyjmy się opcjom, które 
wydają się najbardziej korzystne z punktu 
widzenia stabilności rachunku wyników, 
jak również aktywów netto. zestawie-
nie różnych kombinacji opcji wyceny 
aktywów i zobowiązań zaprezentowane 
zostało w tabeli.
największą stabilnością charaktery-
zują się wariant nr 3 (wykorzystanie 
opcji wGpIcd zarówno w Ifrs 9 jak 
i Ifrs 17) oraz wariant nr 5 (pełna 
wycena aktywów i zobowiązań w wartości 
godziwej).
 
na koniec warto podkreślić, iż wyelimi-
nowanie wszystkich niespójności księgo-
wych w praktyce oczywiście nie będzie 
możliwe. w szczególności, trudności 
mogą pojawić się:

 y w sytuacji niewystarczającego dopaso-
wania aktywów i zobowiązań,

 y dla aktywów wycenianych w zamorty-
zowanym koszcie,

 y wszędzie tam, gdzie instrumenty 
pochodne są wykorzystywane do 
zarządzania ryzykiem.

niemniej jednak, w obliczu wielu 
dostępnych w Ifrs 9 oraz Ifrs 17 
narzędzi i opcji wspomagających zarzą-
dzanie aktywami i zobowiązaniami, 
przemyślana i konsekwentnie realizo-
wana polityka w tym zakresie będzie 
kluczem do zminimalizowania negatyw-
nych, jednorazowych efektów nagłych 
zmian rynkowych. q

Przykład 3: WGICD (aktywa) / WGICD (zobowiązania)

P&L B/SICD Wartość aktywów (+)

Wartość zobowiązań (-)

• Zmiana wartości aktywów 
(jako skutek zmieniających 
się stóp procentowych) 
wpływa na OCI

• Zmiana wartości pasywów 
(stopa dyskontowa) wpływa 
na OCI

• Wpływy znacząco się 
równoważą, minimalna 
niezgodność

r a c h u n k o w o ś ć

Opcja 3

zestawienie różnych kombinacji opcji wyceny aktywów i zobowiązań

metoda wyceny aktywów metoda wyceny zobowiązań P&l aktywa netto

1, Zamortyzowany koszt W GICD n n n n n n

2. W GpWF W GICD n n n n n n

3. Zamortyzowany koszt W GICD n n n n n n

4. W GICD W GpWF n n n n n n

5. W GpWF W GpWF n n n n n n

6. W GICD W GpWF n n n n n n

n Istotne ryzyko występowania zmienności n Ograniczone ryzyko występowania zmienności

Źródło: Opracowanie własne.

wpływ różnych klasyfikacji na stabilność bilansu ifrs 9 / ifrs 17 
Przykład 5: WGpWF (aktywa)/ WGpWF (zobowiązania)

P&L B/SICD Wartość aktywów (+)

Wartość zobowiązań (-)

Źródło: Opracowanie własne.

Opcja 5
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ZZ punktu widzenia światowej branży 
ubezpieczeniowej rok 2017 zdominowały 
katastrofy naturalne. Z kolei w Polsce 
w tym samym roku odnotowano znaczący 
wzrost i świetne wyniki finansowe. co 
jednak najważniejsze, polski rynek ubez-
pieczeń został dostrzeżony na świecie i wiele 
międzynarodowych grup stara się jak najlepiej 
wykorzystać polski know-how. w minionym 
roku ubezpieczyciele dalej modernizowali 
swoje rozwiązania It oraz eksperymen-
towali z front-endami, a także ze współ-
pracą z insurtechami, m.in. w obszarze 
blockchain. spodziewamy się, że rok 2018 
będzie przełomowy dla tego rozwiązania 
w branży ubezpieczeniowej.

w ubiegłym roku pogoda była dość 
kapryśna, co przełożyło się na sektor 
ubezpieczeń. być może niektórzy pamię-
tają śnieg na plaży w sopocie podczas 
konferencji Polskiej Izby ubezpieczeń 
10 maja. Z kolei intensywne opady śniegu 
na południu niemiec w połowie kwietnia 
spowodowały straty w uprawach jabłek 
i winogron, których kwiaty nie przetrwały 
mrozu. Jednak najpoważniejsze katastrofy 
miały miejsce w stanach zjednoczonych 
i na Karaibach, gdzie trzy huragany znisz-
czyły wiele wysp i kontynent amerykań-
ski. mimo wszystko wpływ na globalny 
sektor ubezpieczeń był jednak mniejszy 
niż się spodziewano.

branża ubezpieczeniowa musi zmagać 
się z niskimi stopami procentowymi, 
czego konsekwencje stały się widoczne 
w 2017 r. rząd brytyjski zdecydował 
o obniżeniu wskaźnika ogdena z 2,5% 
do rekordowo niskiego poziomu -0,75%. 
wskaźnik ogdena określa sposób, w jaki 
ubezpieczyciele rezerwują na przyszłość 
środki na odszkodowania. dzięki wyso-
kim stopom procentowym mogli oni 
odkładać mniej niż tak naprawdę było 
potrzebne, ponieważ zakładali, że przy-
szłe wyniki inwestycyjne pokryją lukę. 
tymczasem stało się to niewykonalne. 
obniżka stóp procentowych wywarła na 
ubezpieczycieli z wysp niemałą presję, 
czego wynikiem mogą być kolejne fuzje 
na rynku. na początku sierpnia ogło-

szono, że brytyjska firma liverpool Vic-
toria (lV=) założy spółkę z niemieckim 
gigantem ubezpieczeniowym allianz. 
lV= ma docelowo stać się częścią grupy 
allianz. Podczas konferencji Innovation 
in Insurance zorganizowanej przez sollers 
consulting w warszawie, evandro mano-
las i adam rates z allianz uK opowiadali 
o swoich celach. lV= i allianz uK chcą 
stworzyć trzeciego największego ubez-
pieczyciela majątkowego i wypadkowego 
w wielkiej brytanii. co ciekawe, obie 
firmy wprowadziły ten sam system do 
obsługi roszczeń.

niskie stopy i duże naciski
fundusze emerytalne i zakłady ubez-
pieczeń na życie znalazły się w trudnej 
sytuacji z powodu obniżki stóp procen-
towych. W całej Europie fundusze emerytalne 
będą potrzebować nawet 702 mld euro, aby 
dotrzymać obietnic, które złożyły pracownikom, 
jak ostrzegł w grudniu europejski urząd 
nadzoru ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów emerytalnych (eIoPa). 
organ ten przeprowadził stress testy 
europejskich programów emerytalnych 
i doszedł do wniosku, że w najgorszym 
wypadku może dojść do ogromnego 
deficytu w rezerwach. Przewodniczący 
eIoPa Gabriel bernardino zażądał pod-
jęcia odpowiednich kroków, aby tego 
uniknąć. w listopadzie federalny urząd 
nadzoru usług finansowych (bafin) 
ostrzegł o możliwych deficytach w nie-
mieckich funduszach emerytalnych 
i zażądał wsparcia finansowego od przed-
siębiorstw sponsorujących. 

badanie przeprowadzone przez eIoPa 
zostało skrytykowane przez branżę eme-
rytalną. nie zapominajmy jednak, że 

czasami rzeczywistość może przerosnąć 
nasze najgorsze oczekiwania, więc organy 
nadzorujące mają trochę racji w swoich 
ostrzeżeniach. niemieckim ubezpieczy-
cielom życiowym najbardziej dała się we 
znaki obniżka stóp procentowych, przez 
co zdecydowały się podjąć pewne kroki, 
aby sobie z nią poradzić. Problemem były 
produkty emerytalne z wysokimi gwa-
rancjami, przy sprzedaży których ubez-
pieczyciele nie brali pod uwagę, że rynki 
kapitałowe nie zawsze będą tak sprzyjające 
jak kiedyś.

Już 22 maja wszystkie firmy ubezpie-
czeniowe w europie po raz pierwszy 
będą musiały opublikować sprawozdanie 
o wypłacalności i kondycji finansowej 
(ang. sfcr), odzwierciedlające bardziej 
realistyczne współczynniki wypłacalności 
określone przez dyrektywę solvency II. 
w niemczech wielu ubezpieczycieli na 
życie opiera się na środkach przejścio-
wych, aby zaprezentować akceptowalne 
współczynniki wypłacalności. w styczniu 
niemiecki organ nadzorczy zaakcepto-
wał sprzedaż małego portfela ubezpie-
czeń na życie na rzecz nieubezpieczającej 
nowego ryzyka firmy frankfurter leben, 
spółki córki chińskiej firmy fosun. latem 
ogłoszono, że Generali planuje sprze-
dać znaczną część niemieckiego portfela 
ubezpieczeń na życie, po czym to samo 
uczyniło ergo. Jednakże po dwóch mie-
siącach stało się jasne, że ergo dostałoby 
za te zamknięte produkty znacznie mniej 
niż zakładało. zarząd zdecydował zatem, 
że run-off zostanie przeprowadzony 
wewnątrz grupy.

WIElkIE SUkcESy PolSkIch 
UbEzPIEczycIElI
rok 2017 był bardzo udany dla polskich 
ubezpieczycieli i możemy być dumni 
z tego, co osiągnęliśmy po latach wojny 
cenowej na naszym rynku. do końca 
września składki w ubezpieczeniach 
majątkowych i wypadkowych wzrosły 
o prawie 22%. natomiast odszkodo-
wania, które ubezpieczyciele musieli 
wypłacić, poszły w górę o 7,5%, co da się 
znieść, biorąc pod uwagę wzrost wyso-

Choć rok 2017 był trudny dla branży ubezpieczeniowej, technologia pomoże lepiej radzić sobie z nadchodzącymi wyzwaniami. 
– marcIn Pluta

Stopniowe ulepszenia

Marcin Pluta
jest partnerem 
zarządzającym w Sollers 
Consulting.
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kości składek. Pewne znaki wskazują, że 
składki w ubezpieczeniach komunikacyj-
nych już nie rosną. firmy ubezpiecze-
niowe powinny rozważyć konsekwencje 
powrotu do dawnego podejścia do cen 
i trzymać dyscyplinę. 

ubezpieczyciele w Polsce ciągle moder-
nizują swoją infrastrukturę It. na konfe-
rencji Innovation in Insurance usłyszeliśmy, 
jak axa buduję swoją nową strukturę na 
polskim rynku, scalając firmy ubezpiecze-
niowe o różnych podłożach technologicz-
nych. nationale-nederlanden wdrożyło 
nowy system centralny oraz front-end 
rIfe, natomiast Prudential wprowadził 
inny system przedsprzedażowy. 

Z technologicznego punktu widzenia, polskie 
firmy ubezpieczeniowe są dużo bardziej roz-
winięte niż wiele firm na zachodzie Europy, 
co dostrzegli tamtejsi menedżerowie. 
w czerwcu Vienna Insurance Group 
zdecydowała się uczynić z Polski cen-
trum modernizacji cyfrowej dla całej 
grupy i ogłosiła, że zainwestuje nawet 
100 mln zł w ten program. Z kolei 
w maju ergo ogłosiło, że założy w war-
szawie pododdział ergo digital It, który 
będzie rozwijał aplikacje dla całej grupy.

Ergo, które jest spółką córką Munich Re, 
przechodzi istotną restrukturyzację i oddział 
w Polsce zyskuje na znaczeniu. w listopa-
dzie firma ogłosiła zamiar stworzenia 
korporacyjnego ubezpieczyciela dla całej 
grupy o nazwie ergo International cor-
porate solutions (eIcs). będzie to byt 
wirtualny, którego działalność będzie 
księgowana na kontach lokalnych spółek 
wchodzących w skład grupy, a potem 
przekierowywana kanałem reasekuracyj-
nym do spółek ergo Versicherungen aG 
w niemczech oraz ergo hestia w sopo-
cie. na czele oddziału staną Piotr Śliwicki 
i adam roman oraz pochodzący z nie-
miec markus hofmann. Jest to bardzo 
pozytywna oznaka potwierdzająca, że 
Polska stała się centrum innowacji dla 
branży ubezpieczeniowej. Polscy ubezpie-
czyciele będą dalej modernizować swoje 
rozwiązania It, skupiając się na front-
-endach. Z pewnością będzie to widać 
w tym roku.

PRzEd naMI SzybkI RozWóJ 
blockchaIn
w minionym roku wciąż dużo inwesto-
wano w insurtechy. największe wrażenie 
zrobiła pierwsza oferta publiczna chiń-
skiego insurtechu zhong an. zgroma-
dził on 1,5 mld usd nowego kapitału, 

a planuje zostać wiodącym dostawcą 
technologii nie tylko dla branży ubezpie-
czeniowej. zhong an rozwija platformy 
e-commerce, usługi oparte na sztucznej 
inteligencji oraz technologii blockchain. 
założył go chiński gigant e-commerce 
alibaba w 2013 r. jako ubezpieczyciel 
paczek. w ciągu trzech lat rozwinął się do 
poziomu 439 mln euro w składkach, na 
podstawie 7,2 mld umów. zhong an jest 
w stanie obsłużyć ogromną liczbę trans-
akcji przy zachowaniu akceptowalnego 
poziomu kosztów.

W 2017 r. ubezpieczyciele na całym świecie 
dokonali postępu w dopasowaniu technologii 
blockchain do swoich potrzeb. Do ułatwienia 
transakcji przeprowadzanych w ten sposób 
dążą głównie międzynarodowe grupy ubezpie-
czeniowe. do końca 2017 r. w inicjatywie 
b3i było już 15 firm. b3i zaprezentowała 
wersję alfa tego rozwiązania dla działal-
ności reasekuracyjnej. Jest ona w fazie 
testów, których rezultaty poznamy w tym 
roku. aGcs rozwinęło blockchain dla 
produktów zależnych, zaś syndykaty 
lloyd’sa Xl catlin oraz ms amlin wraz 
firmą transportową maersk wypracowały 
ubezpieczenie morskie zaprojektowane 
w tej technologii. marża w transporcie 
jest niewielka, a maersk chętnie obniży 
koszty. doskonałość operacyjna będzie 
kluczowa także w ubezpieczeniach, 
a biznes można uprościć dzięki nowym 
rozwiązaniom. rok 2018 będzie bardzo 
ciekawy w tym obszarze.

Polisy przedłużane pod koniec roku 
wskazują, że trwają naciski na marże 
w ubezpieczeniach międzynarodowych. 
dla rynków ubezpieczeniowych miniony 
rok był jednym z najgorszych w historii. 
według munich re katastrofy naturalne 
spowodowały szkody na poziomie 330 
mld usd. rok 2017 był w tym wzglę-
dzie drugim, bo więcej odszkodowań 
było tylko w 2011 r., po trzęsieniu ziemi 
tohoku w Japonii. wszystkie katastrofy 
2011 r. spowodowały szkody (ubezpie-
czone i nieubezpieczone) na łączną sumę 
354 mld usd.

ciągłe ulepszenia
z 330 mld usd szkód wynikłych 
z katastrof w 2017 r. ubezpieczono 
135 mld usd. Nigdy dotąd nie było gor-
szego roku dla rynku reasekuracyjnego. 
Katastrofy te zostawiły ślad w księgach 
rachunkowych ubezpieczycieli, a także 
wpłynęły na rynek papierów wartościo-
wych powiązanych z ubezpieczeniami. 
Po raz pierwszy w historii rynek ten 
wykazał ujemne przychody. Kumulacja 
katastrof rzeczywiście była czynnikiem 
wywrotowym na rynkach reasekuracyj-
nych, a ceny poszły w górę, choć mniej 
niż spodziewali się tego reasekuratorzy. 
stało się tak, ponieważ przez pięć lat 
z rzędu wypłaty związane z katastrofami 
utrzymywały się poniżej średniej. było 
to zjawisko nieznane wcześniej w histo-
rii. rozkwit i kryzys mogą być naprawdę 
blisko siebie. Innymi słowy: ubezpie-
czenia stały się biznesem dość delikat-
nym. Pomimo roszczeń wyższych niż 
kiedykolwiek, międzynarodowe firmy 
reasekuracyjne będą musiały działać na 
niskich prowizjach. 

cyfryzacja będzie dalej postępować, 
a firmy ubezpieczeniowe skupią się na 
bardziej elastycznych front-endach. 
dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń 
(Idd) zmusi do tego, a ubezpieczyciele 
z regulacji uczynią szansę. Na początku 
tego roku dużo uwagi zostanie poświęcone 
danym osobowym i RODO, a ubezpieczyciele 
na tym skorzystają, jeśli będą sprytni. Z ich 
punktu widzenia nie da się przecenić 
wartości danych. czy rok 2018 przynie-
sie katastrofy podobnie jak 2017? tego 
nie wiemy. Jednak polityka z pewnością 
będzie dość nieprzewidywalna. widzie-
liśmy, jak firmy ubezpieczeniowe prze-
noszą się z londynu do luksemburga, 
dublina, Paryża czy monachium, aby 
zabezpieczyć swoje biznesy w europie, 
a eIoPa naciska na firmy, aby przeno-
siły nie tylko adresy pocztowe. nie da 
się przewidzieć, jaki wpływ ostatecznie 
będzie mieć brexit. 

ale czy wszystko zmienia się na gorsze? 
nie. wystarczy spojrzeć na branżę lot-
niczą. Przewieziono samolotami około 
4 mld ludzi na całym świecie podczas 
15,3 milionów lotów. choć uważa się, 
że latanie jest niebezpieczne, w 2017 r. 
było zaledwie 10 wypadków lotni-
czych, w wyniku których życie straciły 
44 osoby. to pokazuje, co ludzkość 
potrafi osiągnąć poprzez stopniowe 
i ciągłe ulepszenia w technologii i zarzą-
dzaniu. I tak będzie dalej. q

©Fotolia
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Ww trakcie prowadzonych przeze mnie 
ostatnio warsztatów z przywództwa 
jeden z menedżerów, chcąc wzbudzić 
ogólną radość, zażartował, podsumo-
wując swoją wypowiedź stwierdzeniem: 
„szef długo pozostaje pod wrażeniem, 
jakie zrobił na pracownikach”. najcie-
kawsze było później. otóż niewiele osób 
zareagowało jowialnie, a wyraz na ich 
twarzach bardziej przypominał grymas 
niż uśmiech.

Jak to jest, że kadra menedżerska, która jest 
szkolona do udzielania konstruktywnej informa-
cji zwrotnej, jest tak odporna na przyjmowanie 
jej? będąc w biznesie od ponad 27 lat, 
przechodząc przez wszystkie szczeble 
kariery menedżerskiej, dochodzę do 
wniosku, że dystans do siebie jest naj-
dłuższą drogą, jaką mamy w życiu do 
przebycia. A przecież, jeżeli ufać bada-
niom przeprowadzonym przez daniela 
Golemana, to właśnie on, będąc najwyż-
szym poziomem kompetencji o nazwie: 
„adekwatna samoocena”, jest jednym 
z filarów w obszarze samoświadomości, 
dzięki której mamy szansę rozwijać się 
w innych rejonach kompetencji emocjo-
nalnych. dzięki niemu jesteśmy w stanie 
otwarcie przyjmować informacje na swój 
temat, analizować je i jeśli to zasadne, 
wprowadzać zmiany we własnym zacho-
waniu, by budować osobistą skuteczność 
zarządzania.

Kompetencje emocjonalne, koncep-
cja sformalizowana pod koniec lat 90., 
przeżywają ostatnio renesans w obszarze 
zarządzania zasobami ludzkimi. 
Jak to uzasadnić?

 
Spojrzenie na zarządzanie zespołem 
przez pryzmat kompetencji zawodo-
wych nie jest w dobie tzw. pracownika 
wiedzy wystarczające i nie spełnia 

stale rosnących wymogów organiza-
cji XXI w. Oprócz wysokiego ilorazu 
inteligencji, ukończonych studiów 
wyższych, wysokich kwalifikacji zawo-
dowych niezbędnym komponentem 
budującym autorytet przywódczy jest 
inteligencja emocjonalna. To ona 
zapewnia skuteczność zawodową, 
umożliwia bezkonfliktową pracę 
zespołu oraz umiejętność inicjowania 
i akceptowania zmian.
daniel goleMan, „Inteligencja Emocjo-
nalna w praktyce”, 1999.

co ciekawe, słowa napisane ponad 17 lat 
temu nie tylko nie straciły na wartości, 
ale zyskują na sile. W dobie dostępu do 
globalnej wiedzy i wykształcenia, kompeten-
cje merytoryczne coraz mniej różnicują osoby 
na stanowiskach menedżerskich. Czynnikiem 
wyróżniającym są właśnie kompetencje emo-
cjonalne.

Prowadząc działalność doradczą od 
ponad 10 lat skoncentrowaną na wdro-
żeniu tego modelu w codzienność 
organizacyjną, byłem świadkiem wielu 
spektakularnych sukcesów menedże-
rów, którzy znaleźli w sobie pokorę, by 
nie tylko zaakceptować wyniki badania 
360° opartego o te właśnie kompetencje, 
ale również pracować nad ich poprawą, 
oraz smutnych konsekwencji u osób, 

które pozostały pod wrażeniem własnej 
biografii, kwestionując opinię otoczenia 
organizacyjnego.

Z racjonalnego punktu widzenia, nie 
ma sensu kwestionować opinii otocze-
nia na swój temat. bo jeżeli jedna osoba 
ocenia mnie inaczej niż ja sam siebie, to 
zapewne ona jest w błędzie; jeżeli dwie 
– być może się namówiły; jednak gdy 
jest to zdecydowana większość moich 
podwładnych i współpracowników – być 
może to ja widzę rzeczywistość w krzy-
wym zwierciadle własnej samooceny. 
oczywiście, na poziomie racjonalnym 
trudno się z tym nie zgodzić. dlaczego 
więc tak trudno tę wiedzę wdrożyć 
w życie?

skąd taki rozdźwięk?
mówi się, że na początku my kształtujemy 
samoocenę, jednak później to ona kształtuje 
nas. W przypadku wielu menedżerów, to właśnie 
ona jest czynnikiem blokującym w rozwoju. co 
ciekawe, im wyższy poziom zarządza-
nia, tym trudniej pozyskać prawdziwą 
informację dotyczącą kunsztu menedżer-
skiego. Powodów jest kilka. Po pierwsze, 
jest coraz mniej osób z poziomu wyżej, 
które byłyby zainteresowane dalszym roz-
wojem warsztatu zarządczego – pojawiają 
się natomiast oczekiwania adekwatne do 
zajmowanego stanowiska. Po drugie, im 
większy wpływ na decyzje nie tylko ope-
racyjne, ale również strategiczne i perso-
nalne, pozostali pracownicy mają coraz 
mniejszą śmiałość w otwartych wypo-
wiedziach m.in. ze względu na obawy 
dotyczące dalszego przebiegu ich kariery 
w organizacji.

Kiedy Jerzy zaczynał swoją karierę 
w instytucji finansowej, miał jeden cel. 
Pracować w centrali firmy na stanowi-
sku menedżerskim. cel ten zrealizował, 
gdyż od pewnego czasu piastuje stanowi-
sko dyrektora regionalnego. Przez wiele 

Dystans do siebie jest najdłuższą drogą, jaką mamy w życiu do przebycia. A przecież to właśnie dzięki niemu jesteśmy w stanie 
otwarcie przyjmować informacje na swój temat, analizować je i jeśli to zasadne, wprowadzać zmiany we własnym zachowaniu, 
by budować osobistą skuteczność zarządzania. – andrzeJ ŚmIech

Samousprawiedliwianie 
– polerowanie samooceny

Andrzej Śmiech 
jest trenerem biznesu 
i partnerem zarzą-
dzającym w firmie 
Śmiech & Partners  
– doradztwo personalne.

z a r z ą d z a n i e  z m i a n ą



47

l u t y  2 0 1 8 z a r z ą d z a n i e  z m i a n ą

lat wspinał się po szczeblach kariery 
w kilku organizacjach. za każdym razem 
odchodził w glorii i chwale na wyższe 
stanowisko w nowej firmie. miał bardzo 
dobre wyczucie czasu i sytuacji. Jerzy 
był mistrzem spektakularnych począt-
ków, które oczywiście były łatwiejsze 
w czasach prosperity – czynnika, któ-
rego nie chciał brać pod uwagę. Jednak 
gdy sytuacja wymagała transferu jego 
wizjonerstwa w codzienne rzemiosło 
managerskie, radzenia sobie z proble-
mami, rozwijania zasobów wewnątrz 
zarządzanego zespołu, wybierał on 
szansę, którą oferowała nowa firma. 
Jednak od pewnego czasu liczba nowych 
ofert pracy drastycznie zmalała, wyniki 
przestały się bronić i z zespołu Jerzego 
zaczęły odchodzić osoby. w trakcie roz-
mowy z przełożonym Jerzy znalazł wiele 
interesujących uzasadnień tej sytuacji. 
Jednak żadnym z nich nie był on sam 
oraz jego styl zarządzania.

Jerzy nie wiedział, że padł niestety ofiarą 
mechanizmu o nazwie egotyzm atrybucyjny, 
czyli skłonności do przypisywania sobie zasługi 
za osiągane sukcesy oraz uchylania się od odpo-
wiedzialności za niepowodzenia. mechanizm 

pozwala na skuteczne zniekształcenie 
rzeczywistości, zaciera kontekst sytu-
acyjny, wzmacnia lub osłabia wpływ 
czynników zewnętrznych i tworzy z nas 
albo bohatera, albo ofiarę. stosowany 
przez lata może prowadzić do systema-
tycznego zniekształcania wspomnień, aż 
w końcu uwierzymy we własne kłam-
stwa. w przypadku niepowodzeń dzieje 
się tak, gdy wiedząc, że postąpiliśmy 
niewłaściwie, nadajemy czynnikom 
zewnętrznym coraz większe znaczenie, 
przy jednoczesnym umniejszaniu swojej 
odpowiedzialności – do momentu, 
w którym jesteśmy całkowicie wybie-
leni z zarzutów. w przypadku sukcesów 
proces jest odwrotny. tak czy inaczej, na 
koniec dnia czujemy się z naszą narracją 
najlepiej, ponieważ przekonaliśmy siebie 
i zaczynamy w to wierzyć, zapominając, 
jak było naprawdę.

oczywiście, jak w przypadku innych 
zniekształceń poznawczych, jest to tylko 
iluzja, którą – jak każdą iluzję – trudno 
podtrzymywać trwale w funkcji czasu, 
gdyż rzeczywistość stoi na straży prawdy 
i dobija się drzwiami i oknami. Gene-
rowane przez nas długoterminowe rezultaty 

zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym 
są papierkiem lakmusowym naszych zniekształ-
ceń. Jak mówi stare angielskie porze-
kadło: możesz uciekać, ale się nie ukryjesz. 
stajemy wtedy przed decyzją: biegnę 
dalej czy stawiam sobie czoła.

Jednak wymaga to z jednej strony wyso-
kiej samoświadomości, z drugiej zaś 
odwagi. Świadomości, że być może się 
mylimy, że ulegliśmy własnej historii 
i tkwimy po uszy w fantazji, oraz odwagi, 
by zakwestionować samoocenę, która 
misternie tkana przez lata na fundamen-
tach kłamstwa nie ma trwałych podstaw, 
by wytrzymać naprężenia rzeczywistości, 
i właśnie legła w gruzach. Przyznanie się 
do błędu i chęć pracy nad sobą to pierw-
szy krok w kierunku zbudowania siebie 
na trwałych fundamentach.

EPIlog
historia Jerzego ma swój ciąg dalszy. 
dopiero przeprowadzone, na wyraźne 
polecenie jego przełożonego, badanie 
360°, skonfrontowało jego wyobrażenia 
z rzeczywistością. Pigułka była naprawdę 
trudna do przełknięcia. Jednak wiedział, 
że jeżeli jej nie przełknie i nie zmieni 
swojego zachowania, jego dni w organi-
zacji są policzone. Program naprawczy, 
uwzględniający sesje indywidualne, do 
którego podchodził z wielkim dystan-
sem, stał się kamieniem milowym w jego 
karierze, ponieważ w ostatnim czasie 
otrzymał rekomendację do programu 
przygotowującego go jako sukcesora na 
stanowisko dyrektora sprzedaży.

wbrew potocznemu przekonaniu bada-
nia psychologiczne pokazują, że czło-
wiek nie zawsze uczy się na błędach, że 
wieloletnie doświadczenie i ekspertyza 
merytoryczna nie tylko nie pomagają 
w kwestionowaniu osobistych ukrytych 
założeń, mogą prowadzić do elimino-
wania informacji zarysowujących naszą 
samoocenę, przez co będziemy tkwić 
w zniekształconym obrazie samych 
siebie.

na koniec historia o człowieku, który 
przemierzył cały kraj, by dotrzeć do 
mistrza i poprosić o radę:
- mistrzu, jaki jest sekret szczęśliwego 

życia?
- właściwa ocena sytuacji – odpowiedział 

mistrz.
- rozumiem, ale jak ją pozyskać – pyta 

przybysz.
- Przez złą ocenę sytuacji – zakończył 

mistrz. q©Fotolia
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Sstyczeń i początek lutego jest w orga-
nizacjach czasem, w którym większość 
menedżerów jest zobowiązanych do 
przeprowadzenia oceny rocznej podwład-
nych pracowników. często funkcja ocen 
jest bagatelizowana w organizacjach ze 
względu na duże zaangażowanie czasowe 
(przygotowanie i przeprowadzenie spo-
tkań) oraz niesłuszne przekonanie o ich 
małej wartości biznesowej. Dobrze przepro-
wadzona ocena roczna jest natomiast niezwykle 
istotnym czynnikiem wpływającym na moty-
wację pracownika, a nawet na wskaźniki rotacji 
zasobów ludzkich w organizacji.

na czyM PolEga ocEna Roczna?
ocena roczna uwzględnia kompeten-
cje poszczególnych pracowników oraz 
całego przedsiębiorstwa. są to najważ-
niejsze czynniki przyczyniające się do 
rozwoju oraz istnienia organizacji. sku-
pienie się na ich ocenie jest elementem 
niezbędnym do osiągnięcia zamierzo-
nych celów i wyników firmy w długim 
okresie. ocenie podlegają wszyscy pra-
cownicy niezależnie od pełnionej funkcji 
czy stanowiska, bez względu na wiek, 
płeć czy staż pracy. Jest to niejaki audyt 
tego, co w danym roku udało się zreali-
zować, i sprecyzowanie, jakie obszary 
wymagają jeszcze poprawy. rozmowa 
z pracownikiem to dobry moment na 
otrzymanie informacji zwrotnej zarówno 
dla ocenianego, jak i menedżera. często 
w natłoku codziennych zadań czy pracy 
w otwartej przestrzeni nie ma czasu ani 
warunków na szczerą rozmowę w cztery 
oczy z przełożonym.

IStotnE czynnIkI
ocena kompetencji powinna mieć cha-
rakter nie tylko ilościowy, analizujący 
osiągnięte wyniki oraz ich rozliczenie, ale 
również charakter jakościowy. Aby móc 
ocenić kompetencje pracownika, należy poznać 
jego potencjał, kompetencje już posiadane oraz 
określić poziom, w jaki dane umiejętności są 
już wykorzystywane. stworzenie systemu 

oceniania kompetencji powinno być więc 
oparte na:

 ¨ Kompleksowości – ocena powinna być 
wykonywana w stosunku do wszyst-
kich sfer działania pracownika;

 ¨ systematyczności oceny – powinna 
być wykonywana co roku;

 ¨ długofalowości oceniania – im 
w dłuższym okresie oceny są przepro-
wadzane, tym dokładniejsze wnioski 
na temat danej osoby można uzyskać;

 ¨ elastyczności – kryteria oceniania 
powinny być różne w zależności od 
wykonywanego stanowiska i zadań;

 ¨ akceptacji oceny zarówno przez prze-
łożonego, jak i osobę ocenianą.

niezwykle ważnym elementem 
w poprawnej ocenie pracownika jest więc 
branie pod uwagę tych samych kompeten-
cji, które podlegały ocenie podczas roz-
poczęcia współpracy. dobrze przeprowa-
dzona rozmowa wymaga indywidualnego 
podejścia do pracownika oraz zróżnico-
wanej skali ocen i właśnie dlatego wymaga 
solidnego przygotowania. dodatkowo 
kryteria oceny rocznej w odróżnieniu od 
bieżących podsumowań, np. zakończo-
nych projektów, powinny być sformalizo-
wane i znane osobie ocenianej. w odwrot-
nym przypadku pracownik może odrzucać 
wyniki oceny, co w konsekwencji często 
prowadzi do frustracji i demotywacji pra-
cownika. system oceny powinien zawie-
rać: związek pomiędzy zakresem oceny 
a wykonywanymi zadaniami, jasno okre-
ślone kryteria oceniania, możliwość dysku-
sji na temat wystawionej oceny.

ocEna Roczna I JEJ SkUtkI
rozmowa oceniająca może i zazwyczaj 
istotnie wpływa na motywację i zaan-
gażowanie pracownika (albo jego brak). 
ważnym aspektem jest tutaj charak-
ter informacji zwrotnej, jaką pracow-
nik otrzymuje na temat swoich starań 
w pracy. ocena może motywować do 
podejmowania coraz trudniejszych 
wyzwań oraz pokonywania braków 
i swoich słabych stron. Jest to również 
dobra okazja do dyskusji z pracownikami 
na temat ich rozwoju i planowanej ścieżki 
kariery. Z perspektywy pracownika jest to 
moment, w którym można określić swoją 
efektywność i możliwości jej podnie-
sienia, sprecyzowania obszarów, w któ-
rych pracownik chciałby się rozwijać czy 
szkolić. Jest to również ważna informacja 
pomocna do wskazania obszarów, którym 
trzeba poświęcić więcej pracy. może 
również stanowić obszar do rozmowy 
na temat przyszłego awansu czy zmiany 
stanowiska.

sposób przekazywania oceny pracow-
nikowi jest kluczową kwestią. należy 
pamiętać, że przy tego rodzaju roz-
mowach powinno się zminimalizować 
negatywne emocje i stworzyć prze-
strzeń do rozmowy pomiędzy podwład-
nym a przełożonym. Ocena pracownika 
nie powinna opierać się na przedstawieniu 
wyników, tylko na zasadach wspólnego dia-
logu, w ramach którego zarówno przełożony, 
jak i sam pracownik oceniają efekty pracy. 
atmosfera podczas tego rodzaju rozmów 
jest ważnym czynnikiem, który wpływa 
na motywację i zaangażowanie pracow-
nika, ponieważ porusza dosyć osobi-
ste aspekty, takie jak ocena zdolności, 
indywidualnych predyspozycji do pracy, 
wiedzy i umiejętności.

niepoprawnie przeprowadzona rozmowa 
oceniająca może w sposób krzywdzący 
wpłynąć na osobę ocenianą, dlatego nie 
wolno jej bagatelizować. q

Dobrze przeprowadzona ocena roczna jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na motywację pracownika, a nawet na 
wskaźniki rotacji zasobów ludzkich w organizacji. – maGdalena lewy

Nowy rok, a z nim…
 oceny roczne

Magdalena Lewy,
Associate Consultant 
HRK Financial Markets.
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Zzmiany ortograficzne i interpunkcyjne nie 
są wprowadzane przy blasku fleszy i osca-
rowej oprawie medialnej. najczęściej mają 
charakter drobnych korekt, które nie są 
odnotowywane wyraźnie nawet w słow-
nikach, zazwyczaj informujących jedynie 
ogólnie o tym, że dostosowano je do naj-
nowszych norm i zaleceń. nie od rzeczy 
będzie zatem przypomnieć o istotnych dla 
tekstów ubezpieczeniowych zmianach, 
które dokonały się w ostatnich trzech 
dekadach, a także wspomnieć o zaryso-
wujących się tendencjach w pewnych 
zapisach, one bowiem prędzej czy później 
także zaowocują kodyfikacją w postaci 
odpowiednich przepisów ortograficznych.
w połowie lat 90. XX wieku, a więc prze-
szło 20 lat temu, zmieniono zasadę zapisu 
nie z imiesłowami odmiennymi. dawniej 
obowiązywał zapis rozłączny (prócz takich 
słów, jak niepalący, niepijący i niewierzący), 
zgodnie z nową zasadą wszystkie imiesłowy koń-
czące się (tak uczono niegdyś w szkole) na -ący, 
-ąca, -ące (imiesłowy przymiotnikowe czynne) 
oraz -ny, -ony, -ty (imiesłowy przymiotnikowe 
bierne) należy zapisywać łącznie. dopuszczono 
wprawdzie także stary zapis rozłączny, ale 
jest oczywiste, że mamy tu do czynienia 
raczej z działaniem o charakterze „ortogra-
ficznej osłony socjalnej” – trudno wyma-
gać od osób starszych, że z dnia na dzień 
zmienią swe nawyki w dziedzinie pisowni.
trzeba przyznać, że reforma ogólnie się 
udała, dość prędko dostosowały się do 
nowych zasad duże wydawnictwa i media, 
pierwsi zaś w tej dziedzinie byli prawnicy. 
zwłaszcza w tekstach legislacyjnych, pod-
legających kontroli rcl, konsekwentnie 
zastosowano nową pisownię. 
tym bardziej godne ubolewania jest więc 
to, że w niektórych tekstach ogólnych 
warunków ubezpieczenia do dziś znaleźć 
można pisownię starą, oto przykłady: 

1) budynek o przeznaczeniu innym niż mieszkalne 

wraz ze stałymi elementami, wolnostojący lub przyna-

leżny do budynku mieszkalnego, […] nie podlegający 

obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzą-

cych w skład gospodarstwa rolnego;

2) dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 

i lokalu użytkowego o powierzchni nie przekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku 

Przepis „osłonowy” nadal obowiązuje, 
więc teoretycznie należałoby uznać, że 
zapisy nie podlegający i nie przekraczającej 
są poprawne. w rzeczywistości jednak 
należy na to spojrzeć nieco inaczej: 
takie zapisy byłyby do zaakceptowania 
w listach wymienianych przez emery-
tów, w tekście o charakterze oficjalnym 
i prawnym nie powinny się znaleźć. 
Gwoli ścisłości zaznaczmy, że oczywi-
ście w tekstach owu dominują formy 
poprawne, np.

3) posiadanie pasiek do 5 uli nieprzeznaczonych do 

celów handlowych;

Na początku XXI w. wprowadzono do interpunk-
cji przepis, zgodnie z którym każdy imiesłów 
przysłówkowy (a więc zakończony na -ąc lub 
-łszy/-wszy) musi być oddzielony przecinkiem. 
wcześniej dotyczyło to tylko tych imiesło-
wów, które umieszczone były wewnątrz 
dłuższej konstrukcji zdaniowej. według 
nowej zasady przecinek powinien być 
nawet w takich zdaniach, jak „szła, myśląc” 
lub „śpiąc, chrapał”. w tekstach ubezpie-
czeniowych ten przepis niewiele zmienił, 
zapewne dlatego, że mało kto z autorów 
o nim słyszał, a nawet ci, którzy sły-
szeli, zapewne nie potraktowali go z taką 
powagą, z jaką traktuje się przepisy orto-
graficzne – interpunkcja wielu osobom 
wydaje się nieistotna. Przyjrzyjmy się 
dwóm przykładom:

4) ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje […] 

koszty ubezpieczonego, który uległ w czasie podróży 

zagranicznej nagłemu zachorowaniu lub nieszczę-

śliwemu wypadkowi, poniesione na: […] koszty 

przedwczesnego porodu, który nastąpił nie później niż 

w 32 tygodniu ciąży, pokrywając koszty opieki medycz-

nej matki jak i noworodka łącznie, w ramach sumy 

ubezpieczenia […].

5) towarzystwo refunduje koszty sprowadzenia zwłok 

[…] – do wysokości kosztów sprowadzenia zwłok do 

Polski, jakie poniosłoby towarzystwo zlecając wyko-

nanie polskiemu przedsiębiorstwu zajmującemu się 

repatriacją zwłok z zagranicy.

Pierwsze zdanie jest pod względem inter-
punkcyjnym poprawne, natomiast nie-
poprawne jest w nim samo zastosowanie 
imiesłowu. należało użyć konstrukcji 
z czasownikiem pokrywa w formie oso-
bowej i całość przeformułować tak, aby 
odnosiła się do wszystkich (pominiętych 
ze względu na skrót) elementów zdania. 
zdanie drugie jest także niedoskonałe 
gramatycznie (należało napisać: „zleca-
jąc wykonanie tego”), do tego dochodzi 
niepoprawna interpunkcja, przed słowem 
zlecając należało postawić przecinek.
Jeśli chodzi o użycie imiesłowów przy-
słówkowych w tekstach, mamy do czy-
nienia ze swoistą abnegacją. nikt nie 
przejmuje się dość ostrymi, a w dodatku 
ostatnio zaostrzonymi, przepisami, nawet 
na tyle, by je poznać, o stosowaniu już nie 
wspominając. dla językoznawców nie jest 
to coś, co (jak tygrysy w Kubusiu Puchatku) 
lubią najbardziej, ponieważ pech chce, że 
imiesłowy te są wyjątkowo częstą, wręcz 
modną konstrukcją w polskim języku 
oficjalnym.

na koniec wspomnijmy o zmianie, 
która jeszcze nie została zaakceptowana 
w normie skodyfikowanej, natomiast 
jest bardzo częsta w uzusie. otóż coraz 
więcej dużych instytucji zapisuje tytuły aktów 
prawnych pochylonym drukiem – w całości lub 
w tej części, którą autorzy uznają za istotny tytuł, 
a zatem: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (dz. u. z 1964 r., nr 16, 
poz. 93) lub ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (dz. u. z 1964 r., 
nr 16, poz. 93). dotyczy to zarówno 
aktów prawa polskiego, jak i europej-
skiego, jest zaś uzasadniane tym, że 
w długich zdaniach języka prawnego 
pochylone tytuły łatwiej wyodrębnić; 
tekst staje się przez to dwuwarstwowy 
i prosty w percepcji. Jako taka, opisana 
zmiana wydaje się słuszna, jak wszystko, 
co podnosi zrozumiałość i sprzyja komu-
nikatywności tekstu. q

Jeśli chodzi o użycie imiesłowów przysłówkowych w tekstach, mamy do czynienia ze swoistą abnegacją. Nikt nie przejmuje 
się dość ostrymi, a w dodatku ostatnio zaostrzonymi, przepisami, nawet na tyle, by je poznać, o stosowaniu już nie wspomi-
nając. – radosław Pawelec

Zmiany

Radosław Pawelec 
jest profesorem 
wydziału Dziennikar-
stwa, Informacji i Biblio-
logii na Uniwersytecie 
warszawskim.
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Ttrzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8 
pochłonęło ponad 500 ofiar, zaś liczba 
dotkniętych nim osób, w tym tych, które 
utraciły dach nad głową, wyniosła ponad 
800 tys. zniszczone zostały budynki, 
mosty i drogi, a linie wodociągowe i tele-
foniczne odcięte. dotknięty katastrofą 
obszar był ogromny, 260 tys. km2, przy 
czym skutki trzęsienia odczuwalne były 
nawet w stolicy kraju, santiago, oddalonej 
od epicentrum o ponad 300 km. 

Najważniejsze fakty

Zespół reagowania: Faraday, Liberty Syndicate, 

Talbot, Lloyd’s, Xchanging Claims Services

Rodzaj działalności: Reasekuracja

Wysokość wypłaconych roszczeń: 1,5 mld USD

w efekcie chilijski rząd musiał przepro-
wadzić olbrzymią akcję odbudowy i usu-
wania skutków trzęsienia. według onz 
trzęsienie ziemi w chile było tego roku 
najbardziej kosztowną katastrofą natu-
ralną na świecie, wyrządziło straty szaco-
wane na 30 mld usd.

lloyd’S WkRacza do akcJI
Istotne jest to, że penetracja ubezpiecze-
niowa w chile była i wciąż jest względnie 
wysoka. w rezultacie, po trzęsieniu ziemi 
do akcji wkroczył lokalny rynek ubezpie-
czeniowy i zagraniczny rynek reasekura-
cyjny, w tym lloyd’s, zapewniając zastrzyk 
kapitału niezbędny do odbudowy kraju. 
dla lokalnych ubezpieczycieli sytuacja 
była wyjątkowo wymagająca. To jedno 
zdarzenie wygenerowało ośmiokrotnie wyższy niż 
zwykle roczny wolumen roszczeń, którymi nale-
żało się zająć. dodatkowym priorytetem 
firm ubezpieczeniowych było udzielenie 
pomocy swoim pracownikom, rodzinom 
i przyjaciołom, których tragedia dotknęła 
osobiście.
rynek lloyd’s w londynie szybko sfor-
mułował skoordynowaną odpowiedź. 
delegacja lloyd’s odczekała, aż lokalny 
rynek ubezpieczeniowy stanie na nogi, 
a następnie wyruszyła do chile, wspie-
rana przez zaplecze brokerskie, aby 
pomóc w uzyskaniu dodatkowych infor-
macji dotyczących skutków klęski.

klIEnt PRzEdE WSzyStkIM
Phil Godwin, szef działu roszczeń 
w lloyd’s i członek delegacji, stwierdził: 
„wizyta miała dwojaki wydźwięk. 
Po pierwsze, pokazaliśmy, że dbamy 
o naszych klientów – w tym przypadku 
lokalnych ubezpieczycieli, których rease-
kurowaliśmy. będąc na miejscu byli-
śmy w stanie zobaczyć na własne oczy, 
z jakimi wyzwaniami trzeba się będzie 
zmierzyć i gdzie możemy być najbardziej 
pomocni. 
Po drugie, pozwoliło nam to przekazać 
szczegółowe informacje dotyczące kata-
strofy z powrotem na rynek lloyd’s – 
w niektórych przypadkach ten przepływ 
informacji ustał, gdyż lokalni ubezpie-
czyciele mieli inne pilne kwestie, którymi 
musieli się zająć.
zarówno pod jednym, jak i drugim 
względem wizyta okazała się sukcesem. 
Pozwoliła ona rynkowi lloyd’s uzyskać 
pełny obraz sytuacji i wykorzystać tę 
wiedzę, aby szybciej odpowiedzieć na 
napływające roszczenia reasekuracyjne 
i znaleźć rozwiązania niektórych z istnie-
jących wyzwań. zwiększyło to zaufanie 
lokalnych ubezpieczycieli do posiada-
nej przez nich reasekuracji, co wpłynęło 
pozytywnie na przepływy pieniężne 
i zapewniło stabilność finansową.”

wartość komunikacji
zdaniem charlesa Glaishera, dyrektora 
ds. roszczeń w faraday: „ta podróż miała 
kluczowe znaczenie. to był historyczny 
moment w relacjach pomiędzy chilijskim 
rynkiem ubezpieczeniowym a rynkiem 
lloyd’s.
odwiedzając chile i spotykając się 
z cedentami, specjalistami ds. likwidacji 
szkód i brokerami, zespół lloyd’s mógł 
zobaczyć na własne oczy skalę wyzwania, 
przed jakim stanęło chile, zrozumieć, 
co tak naprawdę się dzieje, oraz zebrać 
szczegółowe informacje w celu zabez-
pieczenia środków i ich uruchomienia. 
Pozwoliło to na otwarcie kanału komu-
nikacyjnego, z którego korzystaliśmy po 
powrocie do londynu, aby dalej kiero-
wać działaniami.
zobaczyliśmy również niesamowitego 
pozytywnego ducha obecnego w chilij-

skiej kulturze, który pozwala stawić czoła 
przeciwnościom i nawiązaliśmy trwającą 
do dziś, silną i opartą na zaufaniu relację 
z chilijskim stowarzyszeniem ubezpie-
czeniowym [asociación de aseguradores 
de chile].”
Kilka miesięcy później, rynek lloy d’s 
powrócił do chile, tym razem w towa-
rzystwie lorda levene’a, prezesa 
lloy d’sa. zespół lloyd’sa spędził trzy 
dni, odwiedzając najważniejszych ubez-
pieczycieli i przedstawicieli władz, 
w tym ówczesnego ministra finansów 
chile, z którym rozmawiano na temat 
skutków trzęsienia ziemi, prac zmierza-
jących do odbudowy kraju, całkowitych 
szacunkowych kosztów oraz wsparcia 
lloyd’s dla rynku ubezpieczeń w chile. 
delegacja odwiedziła również chilijski 
czerwony Krzyż, aby przekazać czek na 
25 tys. usd celem wsparcia trwających 
działań pomocowych.

budowanie trwałej relacji
łączna szacunkowa wartość roszczeń 
ubezpieczeniowych wywołanych 
trzęsieniem ziemi w chile wyniosła 
8,8 mld usd. większa część lokalnych 
szkód ubezpieczeniowych (o wartości 
6,6 mld usd) była objęta ubezpiecze-
niem poza chile, przy czym lloyd’s był 
największym ubezpieczycielem. wspar-
cie lloyd’sa udzielone po trzęsieniu 
ziemi pomogło zbudować renomę rynku 
lloyd’s w chile i regionie. Jak stwier-
dził ówczesny przedstawiciel asociación 
de aseguradores de chile w rozmowie 
z Philem Godwinem z lloyd’sa: „rynek 
lloyd’s odegrał kluczową rolę w tym 
zdarzeniu, a wsparcie udzielone przez 
Pana i Pana kolegów pozwoliło chilij-
skiemu rynkowi ubezpieczeń na sprawne 
stawienie czoła tej katastrofie. dzisiaj 
jest to w regionie wzorzec reagowania na 
tego typu sytuacje.”

obecnie, lloyd’s i chile kontynuują 
ścisłą współpracę, której celem jest 
zadbanie o to, aby chile było lepiej przy-
gotowane do radzenia sobie z podob-
nymi katastrofami w przyszłości i lepiej 
zabezpieczone przed ich skutkami.
tak wygląda standard lloyd’s. q

„Nigdy w życiu nie przeżyłem takiego trzęsienia; to przypominało koniec świata.” Te znamienne słowa wypowiedział mieszka-
niec chilijskiego miasteczka Temuco, po tym jak przeżył niszczycielskie trzęsienie ziemi, które dotknęło Chile w lutym 2010 r.

Siła partnerstwa
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…najpopularniejsze stałe działy

�  branżowe nominacje i dymisje, czyli „Dział Kadr”

�  poprawność językowa w ubezpieczeniach

�  rozkładówki, czyli rynek w liczbach

ponadto...
…w cyklach tematycznych

�  prawo

�  HR

� prezesi o rynku
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Klient jaki jest, każdy widzi?

trendy w szkodach i likwidacji

agnieszka Wrońska o rynku/Włoskie spojrzenie na polskę/IFRS 17/zadośćuczynienia/Insurtech
©Fotolia
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Którą drogą do klienta?
Outsourcing – praktyka, regulacje

artur Borowiński o rynku/Diagnostyka w onkologii/RODO/agent w IDD/motywacja

©Fotolia

P r e n u m e r a t a  –  p a t r z  s t r.  2 .

QUESTION

THE
GIVENS.

In today’s world, complacency has a 

cost. Unforeseen and underestimated 

risks have brought down companies. 

So whether the goal is restructuring, 

entering a new market or merely 

defining best practice, rely on the 

global leader in insurance risk 

consulting. Because the status quo 

isn’t really an option. To learn more, 

visit milliman.com.
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Kto kupuje ubezpieczenia na życie?

Fraudy – od whiplashu po crash for cash

Roman pałac o rynku/Vat w pośrednictwie/pRIIp/monitoring szkodowy/lider dziś©Fotolia
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potencjał marki i siła jakości

W prawnym gąszczu: IDD, RODO, UDUiR, k.p.a.

adam Uszpolewicz o rynku/Szkody kolejowe/IFRS17/Ubezpieczenia należności/zarządzanie w kryzysie

©Fotolia
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Kancelarie odszkodowawcze: rozwój czy schyłek?

aktuariat i underwriting – co w trawie piszczy?

życzenia prezesów dla branży/andrea Simoncelli o rynku/RODO/zmiany w pIt i zUS/Robotyzacja
©Fotolia
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2017 i 2018 – wnioski i perspektywy

Wykorzystanie danych: informacja to pieniądz

Rafał Hiszpański o rynku/toksyczne przywództwo/RODO/Direct w europie/cyberochrona

©Fotolia
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