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BROKER 5

N
ie wąt pli wie bro ke rzy, ja ko po śred ni -
cy za wo do wi o ugrun to wa nej już po -
zy cji w świa do mo ści kon tra hen tów,

są au to ra mi i ofia ra mi wła sne go suk ce su.
Sil na po zy cja ryn ko wa znaj du je po twier -
dze nie nie tyl ko w bez względ nych wy ni -
kach fi nan so wych. Spe cy ficz nym ro dza jem
„uzna nia” dla nas jest tak że fakt, że sta li -
śmy się przed mio tem za in te re so wa nia nie -
któ rych me ne dże rów ubez pie cze nio wych,
wska zu ją cych na, ich zda niem, istot ny
udział kosz tów akwi zy cji w skład ce, czy też
urzęd ni ków obie cu ją cych znacz ne oszczęd -
no ści dzię ki re zy gna cji z po śred nic twa.
Moż na po wie dzieć: w su mie nic no we go. 

Bro ker – part ner wol ne go ryn ku

Jed nak ta dys ku sja, nie ste ty po raz ko -
lej ny, od by wa się w ode rwa niu od re aliów
ryn ku, w któ rym bro ker jest po szu ki wa -
nym do staw cą roz wią zań nie zbęd nych
przed się bior com, in sty tu cjom czy, sze rzej,
ob ro to wi go spo dar cze mu. Nie chciał bym
w tym miej scu wy li czać za let, ja kie da je
współ pra ca z pro fe sjo nal nym do rad cą.
Zresz tą każ dy z bro ke rów wie to naj le piej.
Chciał bym wska zać jed nak, że sil ny roz wój
pro fe sjo nal ne go do radz twa i po śred nic twa
jest jed no znacz nym do wo dem na ist nie nie
wol ne go ryn ku. Ryn ku, na któ rym po śred -
nik wy szu ku je ofer tę za spo kaja ją cą po trze -
by wy ar ty ku ło wa ne przez klien tów. Czę -
sto, po zna jąc nie stan dar do we po trze by
klien ta, two rzy pro duk ty do nich do pa so -
wa ne. Roz bu do wu je i ofe ru je klien tom ka -
ta log płat nych i bez płat nych usług do dat -
ko wych. Pro wa dzi ra cjo nal ną dzia łal ność,
któ rej fun da men tem jest swo bo da świad -
czo nych usług i za ufa nie do ra cjo nal no ści
wy bo rów do ko ny wa nych przez uczest ni -
ków ob ro tu go spo dar cze go.

Za pro wa dze nie dzia łal no ści ubez pie -
cze nio wej od po wie dzial ni są in ni lu dzie
i pod mio ty. To ich de cy zje i za nie cha nia
w naj więk szym stop niu kształ tu ją ry nek
usług ubez pie cze nio wych. Bo lącz ki są
wspól ne dla ca łej współ cze snej go spo dar ki:
brak za ufa nia, chci wość, short -ter mism,
brak sza cun ku dla za so bów (np. wła snych
kadr pra cow ni czych) czy wia ra w ko lej ną
Wun der waf fe. To wła śnie te prze słan ki
wpły wa ją na wzmo żo ną pre sję re gu la to ra,
któ ra z ko lei na pę dza spi ra lę kło po tów me -
ne dżer skich i pod no si kosz ty dzia łal no ści.
Trzy mam go rą co kciu ki za mą dre de cy zje
ubez pie czy cie li. Za zmia nę per spek ty wy
bran ży na dłu go fa lo wą, po zy tyw ną obec -
ność w świa do mo ści klien tów. Wiem nie -
ste ty, że ła two ra dzić, a trud niej wy ko nać. 

Ob ser wo wa na od lat, wy nisz cza ją ca woj -
na ce no wa przy nio sła już efek ty w po sta ci
po waż nych pro ble mów nie któ rych gra czy.
Jej efek tem by ły tak że dy mi sje osób za to
od po wie dzial nych czy też pre ce den so we
za le ce nie KNF. 

Bro ker – sy no nim ja ko ści

Pa mię taj my jed nak o tym, że to, co mo -
że my na zy wać „pro ble mem ni skich cen”,
przy nio sło nam tak że efekt ko rzyst ny.
Klien ci, w tym tak że kor po ra cyj ni, cie sząc
się ta ni mi ubez pie cze nia mi, są w sta nie, 

pa ra dok sal nie ła twiej, po dej mo wać de cy zje
wy dat ko we i po pra wiać za kres sto so wa -
nych w swo jej dzia łal no ści in stru men tów
trans fe ru ry zy ka. Tu zwięk sza się ro la i od -
po wie dzial ność bro ke ra za przy go to wa nie
klien ta do zmian na ryn ku. Za nie ustan ne
bu do wa nie u nie go świa do mo ści, że ry nek
ubez pie czeń ofe ru je bar dzo efek tyw ne for -
my trans fe ru za gro żeń, ale je go wa dą jest
pod le ga nie wa ha niom ko niunk tu ry. Nie ste -
ty, nie tyl ko za gra nicz nym, ale tak że tym
kra jo wym. Stąd też po trze ba pla no wa nia
i re ali za cji po li ty ki ubez pie cze nio wej klien -
tów w szer szym kon tek ście, obej mu ją cym
dłu gą per spek ty wę cza so wą. Na le ży
oszczęd no ści z mięk kiej fa zy ryn ku prze -
zor nie prze zna czać na la ta trud ne. Zu peł -
nie jak w bu dże cie do mo wym. 

Wiel ka zmia na ocze ki wa na przez więk -
szość, w ślad za zmia ną w prze strze ni po -
li tycz nej, do tknie nie uchron nie go spo dar -
ki, a wraz z nią sek to ra fi nan so we go

i ubez pie czeń. Zna mien ne, że wła śnie
w ob sza rze ubez pie czeń zmia ny te są po -
zor nie naj szyb sze. Bran ża sil nie kon ku -
ren cyj na, któ ra ode szła od mo no po lu nie
tyl ko dla te go, że ofer ta by ła jed na – ale
dla te go, że in ni da wa li na praw dę ko rzyst -
niej sze wa run ki. Klien ci po szu ki wa li
ochro ny za zna czą co niż sze kosz ty, go -
dząc się, że w tym ob sza rze po nio są kosz -
ty pro fe sjo nal ne go po śred nic twa. Po śred -
nic twa na sta wio ne go na bu do wa nie efek -
tów ja ko ścio wych. Stąd pły nie wnio sek,
że zna czą cy udział bro ke rów w ob ro cie
pro fe sjo nal nym to nie przy pa dek, ale od -
po wiedź na za po trze bo wa nie klien tów. 
Je śli chcą pań stwo do wo du – ta kim bez
wąt pie nia jest po wszech ne i nie wy mu szo -
ne ko rzy sta nie z usług bro ke rów przez
szpi ta le, gdzie wcze śniej przez wie le słusz -
nie mi nio nych lat by ła „ta jed na”, jak że
nie do sko na ła ofer ta. 

TUW – re wo lu cja

Du ża część pod mio tów efek tyw nie ko -
rzy sta ją cych z usług ubez pie cze nio wych
do dat ko wo zo bo wią za na jest do sto so wa nia
re guł za mó wień pu blicz nych, ła twe go me -
dial nie „chłop ca do bi cia”, bo ko ja rzą ce go
się z uciąż li wy mi pro ce du ra mi. W ubez pie -
cze niach po zor nie ma my ła twą furt kę
z moż li wo ścią obej ścia te go ogra ni cze nia
dzię ki idei TUW-u. Re wo lu cyj ny po mysł
na od sko cze nie od kon ku ren tów od lat sku -
tecz nie skra ca ją cych dy stans do Li de ra. 
Za kład ubez pie czeń zmu sza ny do kon ku -
ren cji za kła da TUW, któ ry – re ase ku ro wa -
ny w 95% w fir mie mat ce – jest je dy nie for -
mu łą do obej ścia przy mu su kon ku ro wa nia
na wol nym ryn ku. Klien ci po ja wia ją się 

sa mi po każ dym „nie zo bo wią zu ją cym” 
za pro sze niu. 

To dro ga na skró ty i ewi dent nie ma cha -
rak ter Wun der waf fe, któ ra – w za mie rze -
niu do wód ców – ma wresz cie i nie odwo łal -
nie od wró cić lo sy woj ny. Sys te mo wo to
dzia ła nie ahi sto rycz ne, gro źne dla klien -
tów, wol ne go ryn ku i sa mej in sty tu cji. Jest
le kar stwem, któ re nie sie ze so bą ry zy ko
nie po żą da nych dzia łań lecz ni czych i skut -
ków ubocz nych. Za sto so wa ne w więk szych
daw kach gro zi za tru ciem or ga ni zmu pa -
cjen ta. Żal świet nych fa chow ców, za an ga -
żo wa nych pra cow ni ków i re no my bu do wa -
nej przez la ta. Wszy scy za in te re so wa ni
spra wą ob ser wa to rzy wie dzą do sko na le, że
to na sze pol skie „Wun der waf fe” to tyl ko
mi raż. Ilu zja, opar ta na po mi nię ciu szer -
sze go kon tek stu praw ne go, ja ki wno szą
do na sze go po rząd ku praw ne go jed no -
znacz ne dy rek ty wy eu ro pej skie. Ta ilu zja
mo że być atrak cyj na wy łącz nie na krót ką

me tę. W mo im prze ko na niu jest dra ma -
tycz nie gro źna i dla ubez pie czo nych klien -
tów, i ich de cy den tów. 

Wun der waf fe, 

któ ra ude rzy we wszyst kich

Bom ba zo sta ła pod ło żo na jesz cze w la -
tach mi nio nych, a jej spek ta ku lar na de to na -
cja za chwie je moż li wo ścią re ali za cji no -
wych, le piej do pra co wa nych pro jek tów. 
Ta kich jak pro mo wa nie idei po wszech no ści
ubez pie czeń. Idei ro zu mia nej ja ko dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu wzrost świa do mo ści
oby wa te li co do ko niecz no ści za ku pu ubez -
pie czeń i tym sa mym wzmac nia nia ich bez -
pie czeń stwa. Tak że ta kich jak kon cep cja
krze wie nia rze czy wi stych war to ści, ja kie
wią żą się ze wza jem ny mi ubez pie cze nia mi
okre ślo nych grup in te re sów, dla któ rych
ofer ta ryn ko wa jest ogra ni czo na lub nie -
atrak cyj na. Po wo ły wa nie się na tra dy cję lub
sta ty sty ki świa to we, ma ją ce uza sad niać
stwo rze nie Wun der waf fe przez ko mer cyj ny
za kład ubez pie czeń, bę dą cy cią gle li de rem
na lo kal nym ryn ku, jest co naj mniej wpro -
wa dza niem w błąd opi nii pu blicz nej.

Czas re wo lu cji

Rok 2016 to dla wszyst kich lu dzi bran ży
po czą tek wiel kiej zmia ny. Zmia ny za rów no
ocze ki wa nej, jak i bu dzą cej oba wy. To na -
tu ral ne, że szyb ko przy zwy cza ja my się
do rze czy wi sto ści i uzna je my ją za trud ną
do zmia ny. Na do da tek są ta cy, któ rzy te go
nie wie dzą i zmie nia ją rze czy wi stość. W re -
aliach spo łecz nych bar dzo czę sto okre śla -
my ich mia nem re wo lu cjo ni stów, a efek ty
ich dzia łań prze cho dzą do hi sto rii ja ko 

re wo lu cje (od re vo lu tio – prze wrót). Zu peł -
nie teo re tycz nie w tym miej scu i bez żad -
nych ana lo gii do współ cze sno ści po szu kaj -
my w hi sto rii ich cech cha rak te ry stycz -
nych, wspól nych za rów no dla wiel kich re -
wo lu cji, jak i róż nych po mniej szych re wolt: 

1. Sto sun ko wo wą ska gru pa in te re sa -
riu szy zmia ny, sku tecz nie kwe stio nu ją -
cych do tych cza so wy po rzą dek ja ko zły
i nie efek tyw ny,

2. Po sia da nie przez nich si ły do sta tecz -
nej do za ini cjo wa nia zmia ny (go rzej by wa
z jej kon tro lą),

3. Od kry cie jed ne go le ku na ca łe zło
(np. do wol nie: li kwi da cja in sty tu cji, ogra -
ni cze nie wol no ści go spo dar czej, ode bra -
nie zie mi, ka pi ta łów),

4. Do te go nie zbęd ne jest po ka za nie
wro ga (ścię cie kró la, ca ra, roz ku ła cze nie
bo ga tych, ka pi ta li stów, in te li gen cji, kon -
ku ren cji),

5. Nie zbęd na jest też cał ko wi ta bier -
ność elit i przy naj mniej przy zwo le nie mas.

Za wsze dla wszyst kich re wo lu cjo ni -
stów wspól ne jest fun da men tal ne uprosz -
cze nie co do dia gno zy, jak też sto so wa nie
naj prost szych me tod. Wol ny ry nek jest
zły? To go zli kwi duj my. „Ob cy” są od nas
lep si? To ich wy gnaj my. Chło pi nas nie
wspie ra ją? To niech umie ra ją z gło du.
Przy kła dy moż na mno żyć, ale jesz cze jed -
no jest wspól ne – po zor ne dzia ła nie
z „wyż szych” po bu dek. Każ da re wo lu cja
jed nak się koń czy, ży cie po niej nie jest
już ta kie sa mo, ale wra ca do nor my. 

Za chę cam do ob ser wo wa nia roz wo ju
tej TUW-owskiej re wo lu cji: wy bu chu,
prze bie gu i wresz cie te go, co po niej po zo -
sta nie. Ana lo gie z każ dą re wo lu cją bę dą
oczy wi ste.

Cie szy mnie, że w pra cach re pre zen ta -
cji śro do wi ska, ja kim jest SPBU iR, nie
mar nu je my cza su na czcze dys ku sje o po -
trze bie pro mo cji za wo du i ko niecz no ści
sa mo do sko na le nia. Wie my już wszy scy,
że naj lep szą pro mo cję wy peł nia my my sa -
mi, in ten syw nie po sze rza jąc ba zę klien -
tów i pro fe sjo na li zu jąc swo ją dzia łal ność.
Ugrun to wu jąc rów nież re la cje z ryn kiem
ubez pie cze nio wym, bę dąc je go waż ną
i wia ry god ną czę ścią. Wska zu jąc prio ry te -
ty, kon se kwent nie sku pia my się na twór -
czym dia lo gu nad nie uchron ny mi zmia na -
mi re gu la cyj ny mi. My ślę, że wszy scy do -
strze ga my suk ce sy tej po li ty ki i ocze ku je -
my na dal sze jej efek ty. Te mu ma słu żyć
za ini cjo wa na pra ca nad no wą usta wą
o po śred nic twie ubez pie cze nio wym, któ -
ra, ma my na dzie ję, dzię ki za an ga żo wa niu
wy bit nych przed sta wi cie li na uki, sta nie
się do sko na łą ba zą do praw dzi wej i ko -
niecz nej zmia ny. 

Dla te go na za koń cze nie po le cam mą dre
sło wa na sze go pierw sze go wiesz cza, Ja na
Ko cha now skie go: „Nie po rzu caj na dzie je,
Ja koć się kol wiek dzie je: Bo nie już słoń ce
ostat nie za cho dzi, A po złej chwi li pięk ny
dzień przy cho dzi”.

Ra fał Ka szu bow ski 

pre zes za rzą du EIB SA

PRZEDKONGRESOWE PODSUMOWANIE

Brokerzy autorem 
i ofiarą własnego sukcesu 
Brokerzy są stałym elementem polskiego rynku ubezpieczeniowego, dostawcą rozwiązań niezbędnych

przedsiębiorcom i instytucjom. Możemy powiedzieć, że przez ostatnie kilkanaście lat jako brokerzy

osiągnęliśmy prawdziwy sukces – sukces, który niesie jednak ze sobą pewne zagrożenia. Warto więc 

na przedkongresowych łamach zdiagnozować te zagrożenia i aktualne wyzwania rynku ubezpieczeniowego.

Zwięk sza się ro la i od po wie dzial ność bro ke ra za przy go to wa nie klien ta

do zmian na ryn ku. Za nie ustan ne bu do wa nie u niego świa do mo ści, że ry nek

ubez pie czeń ofe ru je bar dzo efek tyw ne for my trans fe ru za gro żeń, ale je go 

wa dą jest pod le ga nie wa ha niom ko niunk tu ry. Nie ste ty, nie tyl ko za gra nicz nym,

ale tak że ści śle kra jo wym. Stąd też po trze ba pla no wa nia i re ali za cji po li ty ki

ubez pie cze nio wej klien tów w szer szym kon tek ście, obej mu ją cym dłu gą per spek ty wę.


