
P
rzy go to wu jąc się do te go -
rocz ne go Kon gre su Bro ke -
rów, za sta na wia li śmy się,

w ja ki spo sób za re ago wać na to,
co się dzie je, a przede wszyst kim
na to, co się zmie nia wo kół nas.
Przy spie sze nie di gi ta li za cji ży cia
nie po zo sta wia wąt pli wo ści, że
pro ce sy, któ re do tych czas prze -
bie ga ły w spo sób ewo lu cyj ny, na -
bra ły tem pa i nie ma my się co łu -
dzić, że „ma my jesz cze czas”. 

No wa rze czy wi stość, 

no we moż li wo ści

Po nie waż bro ker to oso ba, dla
któ rej po ko ny wa nie prze ciw no ści
to chleb po wsze dni, po sta no wi li -
śmy spoj rzeć na dzi siej szą rze czy -
wi stość w ka te go riach szan sy.
Dla te go też pro po nu je my, aby na -
sze XXIV ma jo we spo tka nie od -
by ło się pod ha słem „No wa rze -
czy wi stość, no we moż li wo ści”. 

Obec na sy tu acja jest bar dzo
dy na micz na i wy ma ga od nas
wszyst kich wie lo kie run ko we go
spoj rze nia na ota cza ją cy nas
świat. Pierw sze au to no micz ne
sa mo cho dy sa mo dziel nie kur su -
ją ja ko tak sów ki po uli cach
miast. Pan de mia ob na ży ła kru -
chość łań cu chów do staw. „Big
da ta” to już wła ści wie „Hu ge da -
ta”. Di gi ta li za cja do ku men tów
ubez pie cze nio wych sta ła się fak -

tem. Sztucz na in te li gen cja co raz
czę ściej go ści w na szych pro ce -
sach biz ne so wych. To tyl ko nie -
któ re ze zja wisk na sze go współ -
cze sne go ży cia, któ re nas bez po -
śred nio do ty ka ją. 

Ko niecz ne no we spoj rze nie

na ry zy ka

Wszyst kie te pro ce sy wy ma ga -
ją tak że no we go spoj rze nia
na kwe stie iden ty fi ka cji i ase ku -
ra cji ry zyk. Pew ne ry zy ka od pad -
ną, jak np. ubez pie cze nia ko mu -
ni ka cyj ne, in ne zy ska ją na zna -
cze niu, jak ry zy ka cy ber, przede
wszyst kim zwią za ne z IoT, czy
ry zy ka BI zwią za ne z łań cu cha -
mi do staw. 

Per spek ty wy utra ty po ło wy
przy pi su skład ki na na szym ryn -
ku nikt chy ba jesz cze po waż nie
pod uwa gę nie bie rze, ale ra czej
nikt z nas nie wąt pi, że gdy prze -
sta nie my ja ko lu dzie być od po -
wie dzial ni za kie ro wa nie po jaz -
da mi, to za kres po kry cia bę dzie
mu siał być zu peł nie in ny. 

Dzi siej szym gło som o tym, że
ubez pie cze nia cy ber nie za bar -
dzo ma ją szan sę się roz wi nąć
na sze ro ką ska lę, moż na prze -
ciw sta wić ar gu ment, że w do bie
in te li gent nych do mów, któ re sa -
me bę dą w sta nie zi den ty fi ko wać
i zdu sić w za rod ku drob ne uster -
ki, tyl ko ubez pie cze nia cy ber
z praw dzi we go zda rze nia (a nie
tyl ko zwią za ne wy łącz nie z wy -
cie kiem da nych) bę dą mia ły ja ki -
kol wiek sens. 

A ry zy ka pan de micz ne i zwią -
za ne z ni mi per tur ba cje po wo du -
ją, że no wo cze sne ubez pie cze nia
utra ty zy sku, z ni szo wej klau zu li,

da ją cej ochro nę w wy pad ku szkód
nie ma te rial nych, po win ny uczy -
nić sztan dar awan gar dy no wo cze -
sne go za bez pie cze nia in te re sów
pro du cen tów i usłu go daw ców. 

W kon se kwen cji trze ba bę -
dzie prze mo de lo wać nasz ry nek,
za pro po no wać klien tom no we
roz wią za nia ubez pie cze nio we,
a tak że zmie nić spo sób ich ofe -
ro wa nia. Bę dzie to wy ma ga ło
tak że okre śle nia na no wo na szej
ro li ja ko bro ke rów w świe cie,

w któ rym co raz czę ściej np. al go -
rytm ko mu ni ku je się z al go ryt -
mem i za ła twia da ną spra wę nie
tak, jak te raz my śli my, ale w spo -
sób, w ja ki ten pro ces za pro gra -
mo wa li śmy wcze śniej. 

Bę dzie o czym roz ma wiać

Ha sło XXIV Kon gre su jest
więc dość po jem ne, bo jest
o czym my śleć, jest więc
i o czym roz ma wiać. Spójrz my
śmia ło w przy szłość i do ko naj my
do niej pierw szych przy mia rek.

Je ste śmy prze ko na ni, że nie
jest na to za wcze śnie, bo no wa

rze czy wi stość roz wi ja się tu i te -
raz, na na szych oczach, w za -
wrot nym tem pie. 

A co w SPBU iR?

Co dzien na pra ca SPBU iR jest
oczy wi ście zde ter mi no wa na
przez pro jekt Ko dek su Do brych
Prak tyk. Ma my na dzie ję, że
po wrze śnio wych dys ku sjach
na kon gre sie nic nie sta nie nam
na prze szko dzie i bę dzie my

w sta nie ja ko śro do wi sko ubez -
pie cze nio we dojść do sa tys fak -
cjo nu ją ce go kon sen su. 

Na dal rów nież je ste śmy
na bie żą co z do ty czą cy mi śro do -
wi ska kwe stia mi le gi sla cyj ny mi
czy też roz wią za nia mi „pro po no -
wa ny mi” przez KNF. Nie za po -
mi na my tak że o bie żą cych kwe -
stiach wy ni ka ją cych z bro ker -
skiej co dzien no ści. Wy glą da bo -
wiem na to, że cho ciaż od wej -
ścia w ży cie usta wy o dys try bu cji
upły nę ło już tro chę cza su, to na -
dal bar dzo wie le kwe stii po zo sta -
je nie ja snych i wy ma ga wy kształ -
ce nia sto sow nej prak ty ki. 

Ko lej ną spra wą są rów nież ca -
ły czas po ja wia ją ce się wąt pli wo -
ści w za kre sie RODO i wy ma -
gań, ja kie mu si my speł niać, w za -
leż no ści od te go, czy je ste śmy
ad mi ni stra to ra mi danych, czy
też tyl ko je prze twa rza my. 

Obok te go, tra dy cyj nie, pro -
po nu je my wszyst kim na szym
człon kom, i nie tyl ko, cykl szko -
leń za wo do wych, umoż li wia jąc
wy peł nie nie obo wiąz ku wy ma ga -
ne go przez prze pi sy.

Pod su mo wu jąc, obok Ko dek -
su Do brych Prak tyk i bie żą cej
dzia łal no ści le gi sla cyj no -szko le -
nio wej dzia ła nia SPBU iR bę dą
zwią za ne z, na szym zda niem,
naj waż niej szy mi wy zwa nia mi
sto ją cy mi przed bro ke ra mi
w naj bliż szym cza sie, tj.:

Ada pta cją pro ce sów biz ne so -
wych do co raz bar dziej za awan -
so wa nej cy fry za cji.

Po go dze niem bez pie czeń stwa
pra cow ni ków z wy ma ga nia mi
wła ści wej ob słu gi klien tów.

Kon tro lą pro wa dzo nej dzia łal -
no ści pod ką tem zgod no ści
z usta wą o dys try bu cji i RODO.

Ot, akro stych ta ki... 
Bą dźcie zdro wi i do zo ba cze -

nia na Kon gre sie! Oby w ma ju...

Łu kasz Zoń
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TRENDY W UBEZPIECZENIACH KORPORACYJNYCH
dodatek specjalny GU nr 07, 14–20 II 2022 r.

Gdy we wrześniu ubiegłego roku żegnaliśmy się po zakończeniu Kongresu, wydawało się, 
że sytuacja pandemiczna, choć niełatwa, jest już pod kontrolą. Tak się jednak nie stało i nadal 
pandemia wpływa na nasze życie w sposób, który coraz bardziej utrwala wszelkie wynikające 
z niej zmiany w życiu społecznym i biznesowym.

Proponujemy, aby nasze XXIV spotkanie

odbyło się pod hasłem „Nowa

rzeczywistość, nowe możliwości”.

Pewne ryzyka odpadną, jak np.

ubezpieczenia komunikacyjne, inne

zyskają na znaczeniu, jak ryzyka cyber,

przede wszystkim związane z IoT, czy

ryzyka BI związane z łańcuchami dostaw. 

PRZED XXIV KONGRESEM BROKERÓW

To nieprawda,
że mamy
jeszcze czas


