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W
pierw szych la tach dzia -
ła nia mo że bra ko wa ło
odro bi nę trans pa rent no -

ści i de mo kra cji, ale by ła wi zja.
Mia łem szczę ście uczest ni czyć
w dzia ła niach or ga ni za cji od po -
cząt ku jej ist nie nia.

Okres pio nier ski

Pio nier ski okres, dzię ki pre ze -
so wi Ko zic kie mu, po zwo lił na po -
wsta nie pod wa lin pod w peł ni
ukształ to wa ną or ga ni za cję w przy -
szło ści. Po zbyt szyb kiej śmier ci
pre ze sa Ko zic kie go pre zes To -
masz Min tofft -Czyż wpro wa dził
or ga ni za cję na sze ro kie wo dy mię -
dzy na ro do we i dzię ki je go pra cy
sta li śmy się człon kiem BIPAR.
Z je go ini cja ty wy zor ga ni zo wa li -
śmy pierw szy Kon gres Bro ke rów
w So bie sze wie, któ re go nie kwe -
stio no wa nym do rob kiem by ło po -
wsta nie Kar ty So bie szew skiej –
do ku men tu bę dą ce go pod wa li ną
bu do wy za sad etycz nych śro do wi -
ska. By li śmy jed ną z pierw szych
or ga ni za cji, któ re w okre sie prze -
mian ryn ko wych tak po waż nie po -
trak to wa ły ety kę ja ko ele ment
dzia łal no ści go spo dar czej. 

Or ga ni za cja zna la zła się w cen -
trum prze mian ryn ku i zo sta ła
uzna na za part ne ra za rów no przez
nad zór ubez pie cze nio wy, jak i Mi -
ni ster stwo Fi nan sów. Sta ła się peł -
no praw nym uczest ni kiem Ra dy
Roz wo ju Ryn ków Fi nan so wych
przy Mi ni ster stwie Fi nan sów.
Uczest ni czy ła w kon sul ta cjach
spo łecz nych ustaw ubez pie cze nio -
wych w ko mi sjach sej mo wych. 

Waż nym czło wie kiem i do -
brym du chem or ga ni za cji był Ju -
liusz Jan czur – wie lo let ni se kre -
tarz i czło wiek bez względ nie od -
da ny mi sji dzia ła nia na rzecz śro -
do wi ska bro ke rów. Od pierw sze -
go dnia z pre ze sem Ko zic kim, po -
przez współ pra cę z pre ze sem
Min tofft -Czy żem, aż do cza sów
mo jej ka den cji za wsze był ak tyw -
ny, lo jal ny, pra co wi ty. Rów nież
on od szedł przed wcze śnie, ale je -
go do ro bek jest nie do prze ce nie -

nia, po nie waż uczest ni czył w two -
rze niu so lid nych fun da men tów. 

Mia łem za szczyt zo stać wy -
bra ny na kil ka ka den cji pre ze sem
Sto wa rzy sze nia. Obec nie peł nię
obo wiąz ki prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Ety ki. Z per spek ty wy lat
wi dzę, być mo że su biek tyw nie,
co się uda ło, a co po zo sta je pro -
ble mem no we go za rzą du.

To się nie uda ło

Za cznij my od nie po wo dzeń.
Nie uda ło się prze for so wać obo -
wiąz ko wej przy na leż no ści bro ke -
rów do or ga ni za cji sa mo rzą do -
wej, co spo wo do wa ło, że nie je -
ste śmy w peł ni po strze ga ni ja ko
wol ny za wód za ufa nia spo łecz ne -
go. Fakt ten utrud nia rów nież eg -
ze kwo wa nie wy ko ny wa nia czyn -
no ści w spo sób zgod ny z prze ję -
ty mi za sa da mi ety ki za wo do wej. 

Po wsta nie izby bro ke rów, któ -
rej prze zna cze niem mia ło być
do pro wa dze nie do obo wiąz ko -
wej przy na leż no ści, spo wo do wa -
ło czę ścio wy po dział śro do wi ska
i mo że czas po my śleć o po now -
nym zjed no cze niu wy sił ków. 

Nie uda ło się w peł ni osią gnąć
ce lu wy ra źne go wi ze run ko we go
wy od ręb nie nia za wo du bro ke ra
spo śród po zo sta łych ka na łów
sprze da żo wych. Nie szczę ściem
nie tyl ko po śred ni ków, ale ca łe go
śro do wi ska ubez pie cze nio we go
jest po strze ga nie ryn ku ubez pie -
cze nio we go ja ko uczest ni ka ryn -
ku fi nan so we go. Po wsta nie po -
za usta wo wych ka na łów po śred -
nic twa ak cep to wa nych za rów no
przez KNF, jak i PIU po głę bi ło
tyl ko za mie sza nie. 

W cza sie 30 lat zmie nia ło się
oto cze nie praw ne, i to nie za wsze
na ko rzyść na sze go śro do wi ska.
No wa usta wa dys try bu cyj na jesz -
cze bar dziej skom pli ko wa ła pro -
blem z iden ty fi ka cją na sze go za -
wo du ja ko cze goś wię cej niż dys -
try bu tor i sprze daw ca go to wych
pro duk tów. Mo je po strze ga nie za -
wo du bro ke ra przez te la ta nie
ule gło zmia nie i na dal po zwa lam

so bie na stwier dze nie, że naj bli żej
nam do za wo dów praw ni czych,
któ re rów nież na rzecz klien ta
dzia ła ją w wie lu spra wach. 

Pro ble mem, któ ry po strze gam
ja ko istot ny, jest nie do koń ca dla
mnie zro zu mia ła kon struk cja pol -
skie go ryn ku mul tia gen cyj ne go.
Za mie sza nie zwią za ne z po zy cjo -
no wa niem te go ka na łu dys try bu cji
i zo bo wią za nie do po sia da nia obo -
wiąz ko we go ubez pie cze nia OC
po wo du je, że mul tia gent na zy wa -

ny jest po śred ni kiem nie za leż nym.
Na pew no w prze ci wień stwie
do bro ke ra nie re pre zen tu je klien -
ta, po nie waż dzia ła na zle ce nie za -
kła du ubez pie czeń. Umo wa agen -
cyj na w pol skim pra wie na kła da
na agen ta wie le obo wiąz ków, mię -
dzy in ny mi lo jal no ści w sto sun ku
do mo co daw cy. Jak moż na to zre -
ali zo wać, re pre zen tu jąc wie lu ry -
wa li zu ją cych mo co daw ców, ofe ru -
ją cych ten sam pro dukt, po zo sta je
dla mnie za gad ką. W prak ty ce
mul tia gent re pre zen tu je je dy nie
wła sny in te res. Jest więc w peł ni
nie za leż ny, bo bro ker za le ży
od klien ta po szu ku ją ce go ochro ny.

Wie lość peł no moc nictw 

i nie czy sta gra pro wi zją

Pro ble mem, któ ry ist nie je, jest
wie lość peł no moc nictw i po strze -
ga nie bro ke ra ja ko klien ta za kła -
du ubez pie czeń. Od lat sto ję nie -
zmien nie na sta no wi sku, że klien -
tem jest po szu ku ją cy ochro ny
ubez pie cze nio wej, a bro ker jest

je dy nie je go peł no moc ni kiem.
Wie lość peł no moc nictw sta ła się
jesz cze bar dziej wąt pli wa od cza -
su wpro wa dze nia obo wiąz ku ba -
da nia po trzeb klien ta przed przy -
stą pie niem do po szu ki wa nia
ochro ny. Czy mo dy fi ka cje sto so -
wa ne przez bro ke ra w za py ta -
niach ofer to wych są świa do mym
wy bo rem klien ta? – te py ta nia zo -
sta wiam czy tel ni kom. 

Wpływ na po strze ga nie bro ke -
ra ma rów nież od mien ność po dat -

ko wa zwią za na ze spo so bem wy -
na gra dza nia bro ke ra. Bro ker po -
bie ra ją cy pro wi zję jest przed mio -
to wo zwol nio ny z VAT, te sa me
czyn no ści opła ca ne przez klien ta
są nim ob cią żo ne. Ko le dzy wal -
czą cy o klien ta sto su ją rów nież
tak ty kę gry pro wi zją. Cza sa mi, ko -
rzy sta jąc bez płat nie z pra cy po -
przed ni ka, mo gą so bie na to po -
zwo lić, cza sa mi, ko rzy sta jąc z po -
sia da nych agen cji, wpro wa dza ją
klien ta w błąd co do rze czy wi -
stych ko rzy ści, któ re osią ga ją. 

Ku rio zum są za py ta nia bro ker -
skie, w któ rych bro ker wska zu je
ja ko po śred ni ka dwa ka na ły: sie -
bie z okre śle niem wy so ko ści swo -
jej pro wi zji, jak i za leż ną spół kę
agen cyj ną, cza sa mi o toż sa mej
na zwie, ja ko be ne fi cjen ta pro wi -
zji za ob słu gę. Za pis usta wy
o dys try bu cji trak tu ją cy pra wo
do kur ta żu ja ko opła tę za do pro -
wa dze nie do za war cia ubez pie -
cze nia i nie prze wi du ją cy in nych
pod staw do wy pła ty pro wi zji jest
trak to wa ny ja ko nie ist nie ją cy. 

Gra pro wi zją pro wa dzi do po -
strze ga nia usłu gi bro ker skiej ja ko
ele men tu kosz to we go, a nie wpły -
wa ją ce go re al nie na ja kość i ce nę
ca ło ści kosz tów ubez pie cze nio -
wych. To brak sza cun ku dla swo -
jej pra cy w ce lu osią gnię cia krót -
ko trwa łej ko rzy ści. Okres pan de -
mii za kłó cił pró by czę ścio we go
za ra dze nia pro ble mom śro do wi -
ska. Pra ce ko mi sji po wo ła nej
uchwa łą Wal ne go Zgro ma dze nia
nie zo sta ły na le ży cie wy ko rzy sta -
ne z po wo du od wo ła nia Kon gre -
su Bro ke rów w ro ku 2020, a prze -
rwa ne pra ce nad za sa da mi do -
brych prak tyk z udzia łem PIU 
nie zo sta ły za koń czo ne. Z oka zji
30-le cia na le ży jed nak pod kre ślić,
jak wie le or ga ni za cja osią gnę ła.

Kon gres waż ny i po trzeb ny 

Kon gres Bro ke rów stał się im -
pre zą śro do wi sko wą o ukształ to -
wa nej re no mie i gro ma dzi naj -
więk szą licz bę uczest ni ków. Po -
trze ba je go ist nie nia jest nie kwe -
stio no wa na, a udo sko na le nie for -
mu ły za wsze moż li we. 

Przez la ta or ga ni za cja za po bie -
gła wie lu pro ble mom zwią za nym
z oto cze niem praw nym i po dat ko -
wym. Uda ło się za po biec pró bom
re gu la cji, wzo rem państw skan dy -
naw skich, prak tyk po bie ra nia wy -
na gro dze nia. Do sko na li my za sa -
dy ety ki i mam na dzie ję – co raz
po wszech niej je wdra ża my. Licz -
ba człon ków i ich ak tyw ność
świad czą o po trze bie ist nie nia or -
ga ni za cji. Dro gą naj lep szą jest
cią głe dą że nie do do sko na le nia. 

Uwa żam, że dal sze pró by zbu -
do wa nia sa mo rzą du obo wiąz ko -
we go i do pro wa dze nia do uzy ska -
nia sta tu su wol ne go za wo du za -
ufa nia spo łecz ne go ma ją sens.
Waż na wy da je mi się rów nież wy -
ra źna po sta wa w sto sun ku do po -
za usta wo wych ka na łów po śred -
nic twa, ta kich jak ban ki i le asin go -
daw cy, któ rych prak ty ki po bie ra -
nia opłat za nie sko rzy sta nie z ich
usług no szą cha rak ter od szko do -
wa nia za utra co ną pro wi zję. 

Ja cek Kliszcz

pre zes SPBU iR 
w la tach 2006–2013

prze wod ni czą cy 
Ko mi sji Ety ki

30 lat Stowarzyszenia Brokerów w Polsce to jubileusz, który pozwala już na obiektywne spojrzenie wstecz

i podsumowanie, co było dobre i złe w trakcie działania. Niezapomniany pasjonat profesji brokera, prezes

Leon Kozicki stworzył podwaliny pod samorząd, który pozwalał chronić interesy środowiska.

Nie udało się w pełni osiągnąć celu

wyraźnego wizerunkowego wyodrębnienia

zawodu brokera spośród pozostałych

kanałów sprzedażowych. Nieszczęściem

nie tylko pośredników, ale całego

środowiska ubezpieczeniowego jest

postrzeganie rynku ubezpieczeniowego 

jako uczestnika rynku finansowego.

JUBILEUSZ SPBUIR

Co nam się
udało, 
a co 
jeszcze 
nie

Doskonalimy 

zasady etyki i, 

mam nadzieję, 

coraz powszechniej 

je wdrażamy. 

Liczba członków 

i ich aktywność

świadczą o potrzebie

istnienia organizacji.

Drogą najlepszą 

jest ciągłe dążenie 

do doskonalenia.

Uważam, że dalsze

próby zbudowania

samorządu

obowiązkowego 

i doprowadzenia 

do uzyskania statusu

wolnego zawodu

zaufania społecznego

mają sens.


