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A
lek san dra E. Wy soc ka:
– 30 lat Sto wa rzy sze nia to
szmat cza su. Co uwa ża cie

za swój naj więk szy suk ces?
Łu kasz Zoń: – Na szym naj -

więk szym suk ce sem jest to, że je -
ste śmy naj więk szą or ga ni za cją
bro ker ską w Pol sce. Od cza su
po wsta nia sys te ma tycz nie ro -
śnie my wraz z ryn kiem i obec nie
w na szych sze re gach sku pia my
po nad 750 osób. Osób wy ko nu -
ją cych na szą bro ker ską ro bo tę.
Osób, któ re wi dzą war tość nie
tyl ko w ofer cie, ja ką ma my dla
na szych człon ków, ale tak że we
wspól nym kre owa niu wi ze run ku
bro ke ra czy też za sad po stę po -
wa nia. Za wsze mó wi łem i dziś
po wtó rzę z ca łą mo cą: na sza or -
ga ni za cja to wy łącz nie na si
człon ko wie. Wszyst ko in ne to
tyl ko otocz ka, któ ra ma za za da -
nie wspo móc i wy ty czyć ak cep -
to wal ne dla ca łe go śro do wi ska
ra my wy ko ny wa nia na szej pra cy. 

Przy znać trze ba, że za czy na li -
śmy z „wy so kie go C”. Pio nier ski
w bran ży fi nan so wej ko deks
etycz ny, czy li Kar ta So bie szew -
ska, a pó źniej Za sa dy Do brych
Prak tyk, uło ży ły na szą bro ker ską
fi lo zo fię wy ko ny wa nia za wo du
na dłu gie la ta. Nie uchron na mo -
dy fi ka cja ko dek su ety ki do sto so -
wa ła je go za pi sy do zmie nio nych
re aliów praw nych oraz roz wo ju
sto sun ków biz ne so wych. Obec ne
pra ce nad no wym Ko dek sem do -
brych prak tyk to ko lej na ini cja ty -
wa zmie rza ją ca do utrzy ma nia
wy so kie go i pro fe sjo nal ne go po -
zio mu re la cji pa nu ją cych na ryn -
ku ubez pie cze nio wym. To fi la ry
na szej dzia łal no ści ja ko bro ke rów. 

Do te go do cho dzi Kon gres
Bro ke rów. Ini cja ty wa, któ ra nad -
spo dzie wa nie do brze wpi sa ła się
w ocze ki wa nia i po trze by ubez -
pie czy cie li i bro ke rów, sta no wiąc
naj istot niej sze spo tka nie ubez -
pie cze niow ców. 

Bar dzo waż nym ele men tem,
na któ ry chciał bym rów nież
zwró cić uwa gę, jest za an ga żo wa -
nie Sto wa rzy sze nia w wy da wa nie
„Pra wa Ase ku ra cyj ne go”. Po -
nad 25-let nia hi sto ria cza so pi sma
to po tęż na daw ka spe cja li stycz -
nej wie dzy naj wyż szej pró by. 

Ja kie jest miej sce bro ke ra
na współ cze snym ryn ku ubez pie -
cze nio wym i jak to ewo lu owa ło?

– Na po cząt ku, co oczy wi ste,
pra ca bro ke ra sku pia ła się wy -
łącz nie na pod sta wo wym za da -
niu, ja kim by ło do star cze nie
klien tom od po wied niej ochro ny
ubez pie cze nio wej. Trze ba by ło
za cząć od ukształ to wa nia po żą -
da nych za kre sów ochro ny, wpro -
wa dzić na nasz ry nek no we, nie -

zna ne wów czas ubez pie cze nia.
Wy kształ to wać za pi sy i zwy cza je. 

Śmiem twier dzić, że to wła -
śnie bro ke rzy by li wte dy naj więk -
szym „mo to rem po stę pu” we
wpro wa dza niu no wi nek. Nie -
rzad ko roz wią za nia pro po no wa -
ne przez bro ke rów i przy ję te
do sto so wa nia przez ubez pie czy -
cie li w wy ni ku ne go cja cji po je -
dyn czych kon trak tów upo -
wszech nia ły się tak bar dzo, że
sta wa ły się czę ścią ogól nych wa -
run ków. Ba, by wa ło i tak, że ca łe
ogól ne wa run ki ubez pie cze nia
opie ra ły się na szcze gól nych wa -
run kach wy ne go cjo wa nych dla
jed ne go czy też dla da nej gru py
klien tów. 

Po wiedz my so bie i to, że w tej
fa zie roz wo ju ryn ku prze wa ża ła
kon cep cja cał ko wi tej po la ry za -
cji. Ne go cja cje z ubez pie czy cie -
la mi od by wa ły się w for mu le
„kto – ko go”, bez spe cjal ne go
spo glą da nia na szer szy kon -
tekst. I stąd tak waż ne by ły dla
ca łe go śro do wi ska fi la ry etycz ne
i nor mu ją ce wza jem ne sto sun ki,
gdyż za po bie ga ły cał ko wi tej
„wol no ame ry kan ce” w sto sun ku
do klien tów i we współ pra cy
z ubez pie czy cie la mi. 

Dzi siej sza po zy cja bro ke ra
na ryn ku róż ni się dia me tral nie.
Sa mo do star cze nie wła ści wej

ochro ny ubez pie cze nio wej sta je
się tak pod sta wo wym i oczy wi -
stym za da niem, że bar dzo czę sto
w ne go cja cjach z po ten cjal ny mi
klien ta mi jest te ma tem mar gi nal -
nym. Dzi siaj bro ker sku pia się
na war to ści do da nej, ja ką przy -
no si klien to wi. Ana li za ry zy ka
(wraz z dzi siej szą ana li zą wy ma -
gań i po trzeb), co raz szer sze
uczest nic two w li kwi da cji szkód,
sys tem szko leń, do radz two praw -
no -ubez pie cze nio we, a wszyst ko
to wspar te au tor ski mi roz wią za -
nia mi in for ma tycz ny mi, to pod -
sta wo we usłu gi ofe ro wa ne
w trak cie ca łe go pro ce su ob słu gi
bro ker skiej. Bro ke rzy sta ją się
bar dzo czę sto „in sty tu cją pierw -
sze go kon tak tu” nie tyl ko w spra -
wach ubez pie cze nio wych. By ło
to szcze gól nie wi docz ne w cza -
sie pan de mii, gdzie bar dzo czę -

sto bro ke rzy by li pro sze ni o ogól -
ną po moc w za rzą dze niu sy tu -
acją kry zy so wą. 

Na to wszyst ko na kła da się
rów nież zmia na we wza jem nych
sto sun kach na li nii ubez pie czy ciel
– bro ker. Zmia na wy mu szo na czę -
ścio wo przez prze pi sy pra wa, na -
ka zu ją ce uwzględ nia nie in te re sów
obu stron umo wy ubez pie cze nia,
ale my ślę, że przede wszyst kim
przez wspól ne doj rze wa nie. Bo
na sza wspól na, po nad 30-let nia
hi sto ria po ka za ła, że bar dziej
opła ca się przy jąć for mu łę win -
-win, niż wal czyć na śmierć i ży cie
o każ dy przy sło wio wy prze ci nek.
Prze ży li śmy już prze cież fa zy
ryn ku mięk kie go i twar de go.

Wie my, że cza sem trze ba po pro -
sić wręcz o przy słu gę przy ubez -
pie cza niu trud ne go ry zy ka. Trze -
ba zna leźć plat for mę po ro zu mie -
nia dla wspól ne go do bra. 

Jed no się jed nak nie zmie ni ło –
na dal na sze dzia ła nia są dzia ła nia -
mi bar dzo re la cyj ny mi w sto sun -
kach czło wie ka z czło wie kiem,
spe cja li sty ze spe cja li stą. A dzi -
siej sza prak ty ka ryn ko wa jesz cze
bar dziej tę sy tu ację utrwa la. 

Któ re wy zwa nia sto ją ce przed
bro ke ra mi są z per spek ty wy Sto -
wa rzy sze nia naj bar dziej pa lą ce?

– Naj po waż niej szym za da -
niem bro ke rów jest utrzy ma nie
swo jej nie za leż no ści i od ręb no -
ści. Dzi siej sze, opar te na ide ach
kon su me ry zmu, roz wią za nia
praw ne, jak każ de nor my te go ty -
pu na rzu ca ne przez pra wo daw -

ców za bi ja ją kre atyw ność, pau -
pe ry zu ją usłu gi, spro wa dza jąc ry -
nek do do star cze nia ujed no li co -
nej „pap ki pro duk to wej”. Za cie -
ra ją się gra ni ce mię dzy ka na ła mi
dys try bu cji. 

Bro ke rzy mu szą za wszel ką ce -
nę na dal się wy róż niać do sko na -
łym warsz ta tem, kre ować war tość
do da ną i sta no wić awan gar dę
ryn ku. Jed no cze śnie nie prze spać
sko ku tech no lo gicz ne go, ja ki do -
ko nu je się na na szych oczach.
Trze ba być czuj nym i na bie żą co
re ago wać nie tyl ko na glo bal ne
pro ce sy di gi ta li za cji, ale rów nież
na to, co dzie je się u na szych
part ne rów. Wy da je się na pierw -
szy rzut oka, że roz wój tech nicz -
ny, ze sztucz ną in te li gen cją pu ka -
ją cą do drzwi, stoi w sprzecz no ści
z in dy wi du ali za cją ob słu gi, ale to
jest wła śnie to naj po waż niej sze
wy zwa nie sto ją ce przed na mi.
„No wa rze czy wi stość, no we moż -
li wo ści” to w tym kon tek ście nie -
przy pad ko we ha sło te go rocz ne go
Kon gre su Bro ke rów.

Pro szę po wie dzieć o naj waż -
niej szych ce lach Sto wa rzy sze nia
na nad cho dzą ce la ta. Czy pla no -
wa nie w dłuż szym okre sie jest
wciąż czymś ra cjo nal nym, bio rąc
pod uwa gę dy na mi kę świa to wych
wy da rzeń?

– Bez opar cia w dłu go fa lo wej
stra te gii nie moż na wła ści wie re -
ali zo wać ce lów bie żą cych. Trze -
ba mieć ja kiś punkt od nie sie nia.
Tra dy cyj nie, głów ne dzia ła nia
Sto wa rzy sze nia sku pia ją się
na pro mo cji za wo du oraz dzia ła -
niach uła twia ją cych pro wa dze -
nie dzia łal no ści, spra wach le gi -
sla cyj nych oraz szko le niach.
Obok te go bar dzo po waż nym za -
da niem jest or ga ni za cja Kon gre -
su, któ ra roz po czy na się z chwi lą
za mknię cia po przed nie go. 

Je że li cho dzi o kwe stie pro -
mo cji dzia łal no ści bro ker skiej, to
w zna czą cy spo sób zwięk szy li -
śmy na szą obec ność w me diach
nie tyl ko bran żo wych. Nie stać
nas oczy wi ście na ja kieś wiel kie

kam pa nie spo łecz ne, ale mam
na dzie ję, że je ste śmy za uwa ża ni. 

Trwa ją pra ce nad Ko dek sem
do brych prak tyk, ca ły czas
kształ tu je się prak ty ka w za kre sie
sto so wa nia prze pi sów usta wy
o dys try bu cji (z APK na cze le),
kwe stie RODO na dal nie scho -
dzą na dal szy plan. Po za tym
na bie żą co opi niu je my pro jek ty
nas do ty czą cych ak tów praw -
nych, a po przez dzia ła nia w ra -
mach BIPAR prze ka zu je my nasz
punkt wi dze nia na spra wy eu ro -
pej skie. To wszyst ko są dzia ła nia,
któ rych być mo że nie wi dać
na co dzień, ale są istot ną czę ścią
na szej pra cy. I szko le nia, zgod nie
z for mu łą „nic o nas bez nas” –
Sys tem Edu ka cji Cią głej two rzo -
ny jest na pod sta wie za po trze bo -
wa nia wy ra żo ne go przez na szych
człon ków za rów no co do oso by
wy kła dow cy, jak i te ma tów. Ce -
lem jest umoż li wie nie wy peł nie -
nia obo wiąz ku szko le nio we go
za przy stęp ną ce nę. I w for mu le
on li ne, któ rą wpro wa dzi li śmy
rów nież ja ko pio nie rzy, na dłu go
przed pan de mią. 

To dzia ła nia bie żą ce wy ni ka ją -
ce z na sze go sta tu tu i za war tych
w nim ce lów, ja kie so bie sta wia -
my ja ko or ga ni za cja. Nad tym
wszyst kim jest cel dłu go fa lo wy,
czy li na sza idea do pro wa dze nia
do uzna nia bro ke rów ja ko za wo -
du, i to za wo du za ufa nia pu blicz -
ne go. Być mo że w związ ku
z RODO, IDD czy też pan de mią
nie by li śmy ostat nio obec ni tak
moc no z na szym prze sła niem,
ale to jest wła śnie ten punkt od -
nie sie nia dla wszyst kich na szych
dzia łań. Ukształ to wać za sa dy
i prak ty ki dzia ła nia bro ke rów
ubez pie cze nio wych i re ase ku ra -
cyj nych w ta ki spo sób, aby zo sta -
ło wresz cie do strze żo ne to, co
dla nas jest oczy wi ste. Speł nia -
my WSZYSTKIE kon sty tu cyj ne
kry te ria, aby zo stać uzna ny mi
za za wód za ufa nia pu blicz ne go.
Bra ku je tyl ko po wszech ne go
i obo wiąz ko we go sa mo rzą du. 

Cze go moż na ży czyć Sto wa -
rzy sze niu i je go człon kom na ko -
lej ne 30 lat?

– Dal sze go roz wo ju ryn ku
ubez pie cze nio we go, utrzy ma nia
od ręb no ści od in nych ka na łów
dys try bu cji, do brej współ pra cy
z ubez pie czy cie la mi, zwy cię stwa
w ada pta cji i wy ko rzy sta niu no -
wo cze snych tech no lo gii, ze
sztucz ną in te li gen cją włącz -
nie, 30 uda nych Kon gre sów
i wie lu za do wo lo nych z wy ko ny -
wa nej pra cy, ob da rzo nych za ufa -
niem pu blicz nym, człon ków.

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

750 osób wykonujących dobrą brokerską robotę
Rozmowa z Łukaszem Zoniem,
prezesem Stowarzyszenia Polskich
Brokerów Ubezpieczeniowych 
i Reasekuracyjnych

Dzisiaj broker skupia się na wartości dodanej,

jaką przynosi klientowi. Analiza ryzyka 

(wraz z dzisiejszą analizą wymagań i potrzeb),

coraz szersze uczestnictwo w likwidacji szkód,

system szkoleń, doradztwo prawno-

–ubezpieczeniowe, a wszystko to wsparte

autorskimi rozwiązaniami informatycznymi, 

to podstawowe usługi oferowane 

w trakcie całego procesu obsługi brokerskiej.


