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Słowo wstępneOrganizator Wystąpienia Towarzystw Ubezpieczeń

Nowe wydarzenie kongresowe, 
Wystąpienia Towarzystw Ubezpieczeń

Prezentować będą:
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Słowo wstępne

Łączyć nowoczesność 
z tradycją 

to jest wyzwanie

„Wstał o 7:00 rano, przyrządził i zjadł śniadanie, podczas śniadania przejrzał media społecznościowe, przez internet zamó-
wił taksówkę i pojechał do pracy ….” – a może?

„Wstał o 8:00 rano, inteligentny dom przyrządził mu śniadanie, uwzględniając jego osobiste preferencje oraz zmiany wyni-
kające z informacji o jego stanie zdrowia przesłane przez bransoletę medyczną, podczas śniadania przeglądnął hologramy 
z wiadomościami, dom zamówił autonomiczny busik, którym wraz z sąsiadami podążającymi w tym samym kierunku 
pojechał do pracy …” – a może?

„Wstał o 9:00 rano, inteligentny dom przyrządził mu śniadanie, uwzględniając jego osobiste preferencje, zmiany wynika-
jące z informacji o jego stanie zdrowia zebrane przez sensory oraz warunki pogodowe. Jadąc na rowerku treningowym 
i przeglądając wiadomości na ekranie wszczepionym w siatkówkę oka, zastanawiał się co dziś będzie robił – pójdzie na 
mecz, do teatru, opery, a może cały dzień spędzi na basenie. Na szczęście już niedługo przypadał jego „worklop” i to pełne 
wymagane przepisami coroczne, nieprzerwane 14 dni, które spędzi w pracy. Nie mógł się już doczekać. Na szczęście jako 
wysoko kwalifikowanemu specjaliście przypadało na niego pełne 26 dni pracy w roku. Wiedział więc, że jeszcze później 
będzie mógł spędzić kilka dni nadzorując pracę tysięcy robotów produkujących samochody …” – a może?

„Był jasny, zimny dzień kwietniowy i zegary biły trzynastą. Winston Smith, z głową wtuloną w ramiona dla osłony przed 
tnącym wiatrem, wślizgnął się przez szklane drzwi do Bloku Zwycięstwa, ale nie dość szybko, by powstrzymać tuman ziar-
nistego pyłu, który wtargnął za nim do środka …”

Szanowni Państwo,
Pomyślicie, że za bardzo fantazjuję, że wizje świata przedstawione powyżej nie są możliwe. Na pewno tego nie wiemy, 
ale czy na pewno niemożliwe? Wprowadzenie w najbliższym czasie samochodów autonomicznych spowoduje re-
wolucję w transporcie. Spowoduje również zniknięcie ponad połowy przypisu polskiego rynku ubezpieczeń z tytułu 
składek komunikacyjnych, utratę pracy przez rzeszę kierowców, ale również ubezpieczeniowców od komunikacji oraz 
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Słowo wstępne

likwidatorów szkód. Druk 3D i automaty budowlane budujące inteligentne domy – spowodują zniknięcie budowlań-
ców, ale również kolejnej dużej porcji składek z tytułu ubezpieczeń. Z awariami sprzętu, zalaniami czy nawet drobny-
mi pożarami dom poradzi sobie sam i zapobiegnie szkodzie. I tak dalej i tak dalej. 

Powiecie Państwo, że w dobie rewolucji informatycznej niepotrzebnie straszę i pragnę być człowiekiem niosącym 
czerwoną flagę przed pierwszymi poruszającymi się po drogach samochodami. Miało to zapobiegać przede wszyst-
kim płoszeniu się koni, które miały pozostać na wieki podstawowym źródłem transportu. Otóż nie, jest wprost prze-
ciwnie. 

Temat tegorocznego XXII Kongresu Brokerów jest właśnie pomyślany po to, abyśmy na chwilę zatrzymali się w co-
dziennym pędzie i zastanowili się po co my to wszystko robimy. Solvency II, RODO, IDD – dla kogo to jest? Dla człowie-
ka – naszego Klienta przecież. Ale nie tylko o Klientów nam chodzi. Te zmiany dotykają również naszych pracowników 
i współpracowników. W jaki sposób przygotować się na nieuchronne zmiany wynikające z obecnego rozwoju? Jak 
zaplanować przyszłość kadrową naszych organizacji? Jak połączyć pracę sztucznej inteligencji z pracą ludzi, tak aby 
była nie tylko efektywna, ale i użyteczna? Już dziś wiemy np. że dokumentów wymaganych przez IDD nikt nie czyta – 
więc dla kogo to wszystko? Z drugiej strony przejęcie obowiązków człowieka przez boty dzieje się na naszych oczach 
i bez odpowiedniej informacji nie jesteśmy w stanie zorientować się czy rozmawiamy z człowiekiem czy z maszyną. 
Wszechobecna kontrola i więzy prawne lansowane przez konsumerystów to zabójstwo dla innowacyjności produkto-
wej, a więc odróżniania się od innych – więc dla kogo to wszystko? Przy tym wszystkim Social Credit System od 2020 r. 
stanie się rzeczywistością dla ponad miliarda ludzi. 

Ten konglomerat wszelkich uwarunkowań zewnętrznych, czasem sprzecznych ze sobą (vide RODO i zbieranie danych 
o Kliencie), w połączeniu z tempem współczesnego życia powoduje, że na co dzień biegniemy i nie zawsze wiemy tak 
naprawdę dokąd i po co. 

Dobrze jest przy tym wiedzieć, że już od 25 lat jest z nami „Prawo Asekuracyjne”, które w sposób bezkompromisowy 
pod względem jakości materiału, dostarcza nam specjalistycznej wiedzy ubezpieczeniowej. Życzę nam wszystkim, 
abyśmy zawsze mogli liczyć na nasz wspólny kwartalnik.

Kongres jest okazją, aby jak zawsze w nieco luźniejszej atmosferze zastanowić się wspólnie skąd idziemy i dokąd 
zmierzamy i gdzie w tym wszystkim jesteśmy my – ludzie. Stąd m.in. pomysł na Wystąpienia Towarzystw Ubezpieczeń, 
których zadaniem jest przedstawienie swojego spojrzenia na ten temat. Chcemy również zaproponować dyskusję 
na panelu brokerskim w jaki sposób to wszystko osiągnąć – konkurując i współpracując w cywilizowany i etyczny 
sposób. Wykorzystajmy ten wspólny czas największego spotkania środowiska. Nie chcemy przecież biec z czerwoną 
chorągiewką przed pędzącym bolidem rozwoju współczesnego świata. Zaprojektujmy jednak od razu czteropasmo-
we autostrady, aby w przyszłości było łatwiej je budować. 

Ważne tylko aby nie zapomnieć przy tym, tak domyślacie się już Państwo, dla kogo to wszystko?
Tylko koni żal …

Udanego Kongresu! 
Łukasz Zoń

Człowiek – a jednak?
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Program kongresu

Wydarzenia, spotkania, 
seminaria 
Stowarzyszenia Brokerów

Eventy organizowane 
przy udziale 
Partnerów Kongresu

Część 
integracyjno – 
artystyczna

Tworzymy go wspólnie 
dla całego rynku ubezpieczeń

Program kongresu
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Środa, 29 maja 2019 r.

Od godz. 11  Rejestracja kongresowa i hotelowa

12:30 – 14.00  Lunch

14.00 – 15.00  Otwarcie Kongresu – Łukasz Zoń – Prezes Zarządu 
  Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych  
  i Reasekuracyjnych

  Wykład inauguracyjny – prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki –  
  Redaktor Naczelny Prawa Asekuracyjnego „Wpływ innowacyjnych  
  technologii na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego”

  Nagrody Fair Play

 15:00 – 16.00  Wystąpienia Towarzystw Ubezpieczeń – Partnerów Kongresu

 16:00 – 17:00  Karol Bielecki – piłkarz ręczny, reprezentant Polski, uczestnik   
  Igrzysk Olimpijskich – wystąpienie gościa specjalnego  
  sponsorowane przez Grupę PZU.

17:00 – 17:30  25 lat Prawa Asekuracyjnego

19.00 – 21.00  Kolacja

21.00  Koncert zespołu Sebastiana Riedla & Cree – scena w porcie

23.00  Dyskoteka – klub Piekiełko – zespół sponsorowany  
  przez Colonnade

Czwartek, 30 maja 2019 r.

 9.30 – 16.30  Aktywności Partnerów Kongresu

12.15 – 13.15  Otwarte konsultacje Komisji Etyki SPBUiR (sala 5/3) 

14.00 – 16.00  Lunch

16.00 – 16.30  „Broker a nowe aplikacje KNF”

16.30 – 18.30  Debata Brokerska „Porozmawiajmy o współpracy…”

18.00 – 21.00  Kolacja

21.00  Koncert Patrycji Markowskiej – scena w porcie

23.00  Dyskoteka – klub Piekiełko – zespół sponsorowany  
  przez Grupę PZU

Piątek, 31 maja 2019 r.

do godz. 12.00  Wymeldowanie i wyjazd

Program kongresu Program kongresu
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Program kongresu – aktywności Partnerów

Środa, 29 maja 2019 r.

Od godz. 13:00 – do końca dnia, Warto być z WARTĄ.  
sala All Inclusive (1 p.) Zapraszamy wszystkich brokerów na rozmowy biznesowe  
 z ekspertami m.in. na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych  
 w przemyśle. Zaproszenie skierowane wyłącznie do brokerów.

Czwartek, 30 maja 2019 r. 

Godz. 10.00,  Czy broker jest bezbronny wobec zmiennych 
Sala 5/1 decyzji klienta? 

Podczas spotkania przedyskutujemy wspólnie z Państwem 
najczęstsze wyzwania prawne pojawiające się w relacjach 
pomiędzy klientami a brokerami. Zapraszamy do dyskusji, 
w której poruszymy m.in. następujące zagadnienia: jak powinna 
być skonstruowana umowa brokerska, by chroniła interesy 
brokera?, w jaki sposób należy formułować klauzulę wyłączno- 
ści brokera?, jakie są skutki prawne zastrzeżenia wyłączności 
brokera?, jakie roszczenia przysługują brokerowi wobec zmien-
nych decyzji klienta? 

Chcemy, aby spotkanie miało wymiar praktyczny, dlatego za-
chęcamy Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami biz-
nesowymi.

Prowadzący spotkanie: Anna Grykin – Radca Prawny, Dyrektor 
Departamentu Prawnego InterRisk oraz Jakub Pokrzywniak – 
Radca Prawny, Partner w Kancelarii WKB. 

Godz. 11.00,  Człowiek i technologia. Konkurencja czy synergia?
Sala 5/4 O ubezpieczeniach dla ludzi i przez ludzi – na dyskusję 
 zaprasza ERGO Hestia.
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Program kongresu – aktywności PartnerówProgram kongresu – aktywności Partnerów

Godz. 11.30,  Broker w świecie PPK 
Sala 5/9

Pierwsi pracodawcy już od 1 lipca 2019 r. będą podlegać re-
gulacjom ustawy o PPK.  Jakie jest tu miejsce dla brokerów? 
Jak się ma dystrybucja PPK do dystrybucji ubezpieczeń? Ja-
kie formy współpracy między brokerami a TFI są możliwe?  
Jak wygląda kwestia VAT przy dystrybucji PPK? To tylko nie-
które z pytań nurtujących środowisko brokerskie. Zapraszamy 
na panel „Broker w świecie PPK”  w Sali 5/9 o godzinie 11:30.  
A po panelu w stoisku Skarbiec TFI  będzie możliwość  
bezpośrednich rozmów i konsultacji  z ekspertami.  

Czekać będą na Państwa: radca prawny dr Michał Ziemiak z Ka-
tedry  Prawa Ubezpieczeniowego UMK, dr Sylwia Pieńkowska-
-Kamieniecka z Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr Maciej 
Balcerowski – prezes Zarządu U-Solutions Underwriting sp. z o. o.

Godz. 12.00,  Jak zachować zdrowie w niezdrowych czasach?  – wykład
Sala 6/2 
 Grupa AXA ma przyjemność zaprosić Państwa na wykład o tym,  
 co dla człowieka najważniejsze, czyli o zdrowiu. Nasz gość  
 specjalny, prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski,  
 wygłosi dla Państwa wykład pt: „Jak zachować zdrowie  
 w niezdrowych czasach – holistyczne spojrzenie na rzeczywi- 
 ste przyczyny, profilaktykę i leczenie chorób układu krążenia,  
 nowotworowychi autoimmunologicznych”. Podczas wykładu  
 dowiecie się Państwo wielu ciekawych i często zaskakujących  
 informacji, poznacie najskuteczniejsze sposoby na zachowanie 
 zdrowia, zarówno z zakresu medycyny akademickiej jak i natural- 
 nej. Zapraszamy serdecznie.

Godz. 13.00,  Człowiek i geny. Świadome działanie, aby nie zachorować. 
Sala 5/12

W jaki sposób, wykorzystując nowoczesne narzędzia analizy ge-
netycznej, szukać w genomie człowieka błędów odpowiedzial-
nych za powstawanie chorób? W sferę dostępnych, precyzyjnych 
testów genetycznych, opartych o najnowsze osiągnięcia świato-
wej nauki, wprowadzi nas prof. dr hab. med. Krystian Jażdżew-
ski – lekarz chorób wewnętrznych, endokrynolog, onkogenetyk. 
Profesor, którego specjalizację stanowi genetyka kliniczna, jest 
gorącym orędownikiem szerokiego dostępu Polaków do badań 
genetycznych, umożliwiających wczesną diagnostykę nowotwo-
rów. 
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Program kongresu – aktywności Partnerów

Godz.14.00,  10.000 nowych polis środowiskowych – 
Sala 5/11  wsiądź  do pociągu zanim odjedzie.

Gorączka i drgawki – zdrowie maszyn i urządzeń zagrożone. 
Na kłopoty… kamera termowizyjna i czujnik drgań.  

Godz. 11:00 i godz.: 13:00 Warto płynąć z WARTĄ.
Port

Zapraszamy brokerów na wyjątkowe dwa rejsy. Będzie to dosko-
nała okazja do rozmów z naszymi ekspertami  mi.in. na temat:  
ubezpieczeń ładunków w transporcie oraz grupowych ubezpie-
czeń na życie.  Umilać czas podczas rejsów będzie znany polski 
DJ Gromee. Ilość miejsc ograniczona. 

 

Godz. 10.00 – 18:00,  Grupa PZU zaprasza do stref merytorycznych: PZU Lab, 
sala 5/10 Zarządzanie ryzykiem flotowym oraz PZU Zdrowie.

Środa, czwartek, 29-30 maja 2019 r.

Cały dzień Mondial Assistance zaprasza do Mobilnego Centrum 
Mobilne Stoisko na parkingu Produktowego z gabinetem dietetycznym, EKG i poradami   
przed Hotelem prawnymi.

Konsultacje można przeprowadzać przez cały okres Kongresu 
Brokerów.
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Czwartek, 30 maja 2019 r. 

Godz. 16.00,
Sala Kongresowa 6/1 

Broker, a nowe aplikacje KNF – spotkanie

ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN BROKERSKI.  
ELEKTRONICZNY REJESTR BROKERÓW.

Prelegenci:

Ewa Krajewska. Posiada 20 lat doświadczenia zawodowego w nadzorze nad podmiotami rynku eme-
rytalnego i ubezpieczeniowego. Od 2004 r. pełniła funkcję naczelnika Wydziału Funduszy Emerytalnych. 
Do chwili obecnej nadzoruje wykonywanie zadań z zakresu reglamentacji administracyjno-prawnej 
działalności podmiotów rynku funduszy emerytalnych. Od 2016 r. zajmuje się także nadzorem nad po-
średnictwem ubezpieczeniowym pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Licencji Ubezpie-
czeniowych UKNF. Z ramienia organu nadzoru brała udział w pracach legislacyjnych nad ustawą z dnia 
15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz aktami wykonawczymi do ustawy. Przewodniczy pro-
jektowi budowy i wdrożenia nowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz nadzoruje jego funk-
cjonowanie. Uczestniczyła między innymi w wymianie ekseprtów pomiędzy polskim organem nadzoru 
a niemieckim organem nadzoru BaFin, szwedzkim organem nadzoru Finansinspektionen oraz w projek-
cie wzmocnienia instytucjonalnego bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego.

Tomasz Zagórski. Od 1999 r. zajmuje się nadzorem nad pośrednictwem ubezpieczeniowym. Z ramienia 
organu nadzoru brał udział w pracach legislacyjnych nad ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym, ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz aktami wykonaw-
czymi do powyższych ustaw. Zajmował się wdrożeniem obowiązujących aktów prawnych łącznie z budo-
wą rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Jako naczelnik Wydziału Brokerów w Departamencie Licencji 
Ubezpieczeniowych prowadzi zespół zajmujący się między innymi nadzorem nad działalnością broker-
ską, prowadzeniem rejestru brokerów, licencjonowaniem działalności brokerskiej, sprawozdawczością 
brokerską oraz organizacją egzaminów brokerskich. Od 2007 r. jest Sekretarzem Komisji Egzaminacyj-
nej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. W charakterze eksperta prowadził warsztaty 
z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego dla przedstawicieli organów nadzoru z Macedonii, Ukrainy, 
Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Mołdawii oraz dziennikarzy. Ponadto uczestniczył w wymianie ekseprtów 
pomiędzy polskim organem nadzoru a niemieckim organem nadzoru BaFin.

Damian Kaczorowski. W latach 1999-2011 zajmował się prowadzeniem rejestru oraz nadzorem nad 
akwizytorami otwartych funduszy emerytalnych. Od 2012 r. w Wydziale Brokerów Departamentu Licencji 
Ubezpieczeniowych zajmuje się między innymi nadzorem nad działalnością brokerską, prowadzeniem re-
jestru brokerów, licencjonowaniem działalności brokerskiej oraz sprawozdawczością brokerską. Obecnie 
jako kierownik merytoryczny odpowiedzialny jest za wdrożenie i funkcjonowanie rejestru brokerów oraz 
aplikacji sprawozdawczej dla brokerów.
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Program kongresu – seminaria i panele

Godz. 16.30,
Sala Kongresowa 6/1 

Porozmawiajmy o… współpracy – debata brokerska

I. WPROWADZENIE

Powitanie – Łukasz Zoń

Wprowadzenie do problematyki panelu – Katarzyna Malinowska 
Wystąpienia ekspertów:

a) Współpraca brokerów z organem nadzoru – Bartosz Wojno
b) Rozwiązywanie konfliktów w działalności brokerskiej – Jakub Pokrzywniak
c) Kodeks etyki jako fundament relacji między uczestnikami rynku ubezpieczeniowego –    

Bartosz Kucharski
d) Etyka brokera? – uwag kilka Przewodniczącego Komisji Etyki SPBUiR – Jacek Kliszcz
e) Robo-porada i inne nowe technologie w działalności brokera. Uwarunkowania prawne    

w Polsce – Monika Szaraniec, Mariusz Fras

II.DYSKUSJA PANELOWA

Moderator – Łukasz Zoń

Eksperci: 
 Prof. Dorota Maśniak, Prof. Mariusz Fras, Dr Bartosz Kucharski, Prof. Katarzyna Malinowska,  
 Prof. Jakub Pokrzywniak, Prof. Monika Szaraniec, Mec. Bartosz Wojno,  
 Jacek Kliszcz – Przewodniczący Komisji Etyki SPBUiR

Przedstawiciele: 
 KNF, MF, PIU
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Our Works
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Program kongresu – seminaria i panele



Partnerzy

Wzorce wypracowane na Kongresie
przenieśmy do codziennej praktyki

Zakłady
ubezpieczeń

Firmy współpracujące 
z rynkiem ubezpieczeń

Patronat
medialny
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Ubezpieczyciel Kongresu:

Towarzystwa Ubezpieczeń
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Acturis Poland Sp. z o.o. 
ul. Legnicka 48G 
54-202 Wrocław 

tel. +48 71 728 39 30 
e-mail: info.poland@acturis.com 

www.acturis.pl

 Acturis to dynamicznie rozwijająca się fir-
ma, której misją jest automatyzacja i zwiększenie 
efektywności pracy Brokerów oraz Ubezpieczy-
cieli. Przedmiotem naszej działalności jest rozwój 
kompleksowej platformy obsługującej sprzedaż 
ubezpieczeń, a także kluczowe procesy bizneso-
we związane z administracją czy księgowością.  
Acturis, jako lider dostawców oprogramowania 
ubezpieczeniowego w Wielkiej Brytanii i Niem-
czech, obsługuje na swojej platformie ponad 
7 mld EUR transakcji rocznie (dot. składek ubezpie-
czeniowych). Promujemy kulturę przedsiębiorczo-
ści i koncentrujemy energię wokół wizji zrewolu-
cjonizowania branży ubezpieczeniowej. Chcemy, 
by uczestnicy rynku dzięki naszej platformie mogli 
odnosić sukcesy, dlatego tworzymy unikalne roz-
wiązania technologiczne wspierające codzienną 
pracę Brokera.

Aida
Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

 AIDA jest Międzynarodowym Stowarzysze-
niem Prawa Ubezpieczeniowego, które powstało 
w celu  promocji i rozwoju międzynarodowego 
oraz krajowego prawa ubezpieczeń.
Celem AIDA jest współpraca z branżą ubezpiecze-
niową w zakresie rozwoju prawa i praktyki ubez-
pieczeń, uczestnictwo w promowaniu rozwiązań 
prawnych oraz w wypracowywaniu metod rozwią-
zywania sporów ubezpieczeniowych zarówno na 
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, jak 
i innych działań prowadzących do harmonizacji 
prawa ubezpieczeniowego.
W Polsce AIDA działa przez polski Oddział, który 
jest afiliowany przy Akademii Leona Koźmińskie-
go. Naszą misją w Polsce jest upowszechnianie 
wiedzy o prawie i praktyce prawa ubezpieczeń, 
w tym organizacja konferencji, publikacji, wyda-
wanie opinii, sporządzanie analiz i inne.
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi in-
formacjami na temat polskiego Oddziału AIDA.  
https://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=5582

Firmy współpracujące z rynkiem ubezpieczeń 
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Firmy współpracujące z rynkiem ubezpieczeń 

ESALIENS Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych SA

ul. Bielańska 12 
00-085 Warszawa

tel. (+48) 22 337 66 00 
e-mail: info@esaliens.pl 

pgawlak@esaliens.pl

 ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwe-
stycyjnych SA (wcześniej Legg Mason TFI SA) jest 
ekspertem w tworzeniu i prowadzeniu progra-
mów trzeciofilarowych dla przedsiębiorstw. Ofe-
ruje partnerską współpracę firmom brokerskim, 
poszerzając portfolio produktów o grupowe pla-
ny emerytalne i oszczędnościowe dla zarządów 
i pracowników firm. Emerytura pracownicza to 
powszechny element pakietu wynagrodzeń i be-
nefitów w krajach rozwiniętych (takich jak Anglia, 
Holandia, USA). Od niemal 20 lat również w Polsce 
pracownicy w miejscach pracy uczestniczą w po-
dobnych programach z Esaliens. Esaliens prowa-
dzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy 
program emerytalny (PPE) w Polsce i jest jednym 
z liderów tego rynku (ok. 16% rynku PPE z fundu-
szami inwestycyjnymi). Jest kontrahentem dla po-
nad 100 spółek, w tym dużych korporacji z sektora 
finansowego, farmaceutycznego, energetycznego. 
Aktywa klientów emerytalnych Esaliens to ponad 
2,5 mld zł.

Belfor Polska Sp. z o.o. 
ul. Złocieniowa 1 

 91-358 Łódź 
tel. +48 42 616 12 70  
fax +48 42 616 13 00  

mobil: +48 695 588 277 
e-mail: dariusz.krukowski@belfor.com.pl

 Belfor jest firmą z ponad 30-letnim doświad-
czeniem w usuwaniu szkód spowodowanych przez 
pożary, zalania oraz inne szkody powstałe w mająt-
ku naszych klientów. Oferujemy usługi dla przemy-
słu oraz klienta indywidualnego. Usuwamy skutki 
pożarów, zalań w fabrykach oraz szkody powstałe 
na maszynach i urządzeniach. Przywracamy zakła-
dy przemysłowe do funkcjonowania. Zajmujemy 
się również osuszaniem budynków, książek i doku-
mentów. Nasza wykwalifikowana kadra inżynier-
sko-techniczna jest w stanie zaoferować Państwu 
zawsze najlepsze rozwiązanie, nawet w najtrud-
niejszych sytuacjach. Oferujemy atrakcyjne wa-
runki współpracy z firmami brokerskimi oraz za-
kładami ubezpieczeń. Miałeś szkodę, umów się na 
bezpłatne oględziny. Zaproponujemy dla Państwa 
najlepsze rozwiązanie.
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Firmy współpracujące z rynkiem ubezpieczeń 

Insly Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

tel. +48 22 354 78 05
www.insly.pl

KPMG Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4a

00-189 Warszawa
tel. +48 22 528 11 00, 

528 18 82, 517 379 282
fax +58 22 528 10 09

joannapiotrowska@kpmg.pl

 KPMG jest międzynarodową siecią firm 
audytorsko-doradczych, zatrudniającą obecnie 
189.000 osób w 152  krajach na całym świecie. 
W Polsce od 1990 r. świadczymy usługi z zakresu 
audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, 
rachunkowego oraz doradztwa gospodarcze-
go, a stowarzyszona z KPMG w Polsce Kancelaria 
Prawna D. Dobkowski sp.k., kompleksowe usługi 
prawne. Zatrudniamy ponad 1 800 osób w siedmiu 
biurach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

 INSLY to program dla brokerów ubezpiecze-
niowych działających w chmurze obliczeniowej. 
Dzięki naszemu systemowi możesz zaoszczędzić 
czas oraz obniżyć koszty profesjonalnej obsłu-
gi klienta. Insly codziennie ułatwia funkcjono-
wanie blisko 1500 firmom ze 122 krajów świata. 
Międzynarodowe doświadczenie pozwoliło nam 
usprawnić proces pozyskiwania i obsługi klien-
tów oraz zarządzanie płatnościami. Insly to także 
sprawnie działający zespół analityków i progra-
mistów, który dostosuje możliwości systemu do 
indywidualnych potrzeb klientów, obsługując 
wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Narzędzie do-
skonale sprawdza się w jednoosobowych kance-
lariach brokerskich oraz dużych, posiadających 
złożone struktury organizacji. Więcej informacji 
na temat rozwiązań i historię sukcesu naszych 
klientów znajdziesz na stronie internetowej: 
www.insly.pl
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Firmy współpracujące z rynkiem ubezpieczeń 

AWP Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50B

02-672 Warszawa
e-mail: biuro@mondial-assistance.pl

www.mondial-assistance.pl

 Mondial Assistance – jesteśmy międzyna-
rodowym liderem rynku assistance i ubezpieczeń 
turystycznych. Z naszych usług, świadczonych na 
wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów 
ludzi. Dysponujemy 34  Centrami Operacyjnymi 
zatrudniającymi ponad 21.000 osób, posługują-
cych się 70 różnymi językami. Dzięki sieci 400 000 
usługodawców i 180 korespondentów wspierają-
cych jesteśmy w stanie udzielić pomocy 24 godz. 
na dobę, 7 dni w tygodniu, w najdalszych zakąt-
kach świata. Niesiemy pomoc polskim klientom 
od 1991 r. Dziś pod naszą opieką jest 10.5 miliona 
Polaków. Pracujemy dla największych firm ubez-
pieczeniowych, motoryzacyjnych, banków, biur 
podróży, czy dystrybutorów sprzętu elektronicz-
nego. Zostaliśmy pięciokrotnie wyróżnieni go-
dłem Firma Przyjazna Klientowi, co potwierdza 
najwyższą jakość naszych usług.

 Netsoft24 sp. z o.o. sp.k.
ul. Szewska 75/77

50-121 Wrocław 
tel. +48 71 341 96 35

e-mail: sprzedaz@netsoft24.pl
www.netsoft24.pl 

 Netsoft24 – jesteśmy producentem infor-
matycznych programów branżowych w opar-
ciu o autorski system CRM. Posiadamy w ofer-
cie sprawdzone u wielu Klientów programy dla 
pośredników ubezpieczeniowych – brokerów 
i multiagencji, które są wyjątkowo praktycznym 
narzędziem kompleksowo wspierające wszyst-
kie procesy związane z obsługą polis, jak i rów-
nież codzienną, formalną stroną pracy brokera. 
Oferowane przez nas oprogramowanie jest kom-
pletnym narzędziem zbudowanym modułowo, 
które można skonfigurować pod indywidualne 
potrzeby. Zastosowane przez nas nowoczesne 
rozwiązania sprawiają, że program dostępny jest 
zarówno na komputerze lub laptopie, jak i na 
różnych urządzeniach mobilnych automatycznie 
dostosowując się do ich rozdzielczości. Dzięki 
dostępowi do naszych serwerów Klienci cieszyć 
się mogą pracą w tzw. „chmurze” i pełnym bez-
pieczeństwem danych osobowych wynikającym 
z RODO. Z systemu Netsoft Broker korzysta już 
ponad 150 kancelarii z całej Polski. 
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Firmy współpracujące z rynkiem ubezpieczeń 

PFR Portal PPK Sp. z o.o. 
ul. Krucza 50 

00-025 Warszawa 
www.pfr.pl

www.mojeppk.pl

    PFR Portal PPK Sp. z o.o. odpowiada za 
prowadzenie działalności określonej w ustawie  
o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Misją  spółki 
jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funk-
cjonowaniu PPK, tak aby nowo wprowadzany sys-
tem oszczędzania został zaimplementowany jak naj-
bardziej efektywnie, poprzez prowadzenie portalu  
mojeppk.pl, jedyne oficjalne źródło informacji o funk-
cjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. 
W ramach zarządzania portalem publikowane są in-
formacje o PPK, materiały pomocnicze, a także pre-
zentowane są Podmioty Zarządzające.
Spółka organizuje szkolenia i konferencje dla praco-
dawców i pracowników zapewniając niezbędną wie-
dzę i umiejętności w zakresie implementacji nowego 
prawa. Bierze udział w wydarzeniach zewnętrznych 
a także świadczy konsultacje indywidualne dla naj-
większych podmiotów zatrudniających w Polsce.  

Pocztylion-Arka PTE S.A. 
ul. Inflancka 4 

00-189 Warszawa 
tel.: 22 529 00 90 

e-mail: pocztylion@pocztylion.pl 
www.pocztylion-arka.pl 

 Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S.A. Jesteśmy instytucją zarządzającą 
aktywami wyspecjalizowaną w oferowaniu wyłącz-
nie produktów emerytalnych. W trakcie ponad 20 lat 
obecności na polskim rynku zaufało nam ponad 500 
tysięcy klientów, którzy z myślą o przyszłej emerytu-
rze powierzyli nam dotychczas łącznie blisko 3 mld zł 
swoich środków.
W ramach naszej codziennej pracy korzystamy z bo-
gatego doświadczenia własnego zespołu zarządzania 
aktywami, w skład którego wchodzą wyłącznie licen-
cjonowani doradcy inwestycyjni, maklerzy papierów 
wartościowych oraz analitycy CFA. Korzystamy tak-
że z bardzo bogatego i zróżnicowanego doświad-
czenia naszych akcjonariuszy, do których należą: 
amerykańska korporacja Invesco Ltd. – jeden z glo-
balnych liderów rynku zarządzania aktywami, świa-
towy pionier programów emerytalnych oferowanych 
w formie funduszy zdefiniowanej daty; francuski  
ubezpieczyciel Cardif, będący częścią globalnej grupy  
BNP Paribas; rodzima Poczta Polska S.A. oraz Konfe-
rencja Episkopatu Polski. Oferujemy unikalne połą-
czenie polskiego kapitału i międzynarodowego za-
plecza.
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Firmy współpracujące z rynkiem ubezpieczeń 

VdS Schadenverhütung GmbH Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce

Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa

tel. +48 22 546 93 00
e-mail warszawa@vds.de

www.vds.de/pl www.vds.de/szkolenia

 VdS Schadenverhütung – międzynarodowy 
partner w dziedzinie bezpieczeństwa należy do 
wiodących jednostek rzeczoznawczych i certyfi-
kujących na świecie. Około 500 ekspertów oferuje 
Państwu bogate spektrum usług z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, systemów zabez-
pieczeń, cyberbezpieczeństwa oraz systemów 
informacyjnych na temat naturalnych zagrożeń. VdS 
wyznacza międzynarodowe standardy z zakresu 
techniki bezpieczeństwa w oparciu o opracowane 
przez naszych ekspertów wytyczne. Optymalne 
bezpieczeństwo naszych partnerów opiera się 
na kompleksowym podejściu VdS do ochrony 
przeciwpożarowej, które zbudowaliśmy na zaufaniu 
i bogatym, ponad 100-letnim doświadczeniu. 
Skutecznie łączymy w nim wszystkie aspekty 
związane z ochroną przeciwpożarową. Zakres 
działalności VdS w Polsce obejmuje m.in.: konsultacje, 
kontrole instalacji przeciwpożarowych, weryfikacje 
projektów, egzaminy dla głównych odpowiedzialnych 
specjalistów, certyfikacje firm i usług. Centrum Edukacji 
VdS organizuje szkolenia, warsztaty specjalistyczne 
i seminaria dedykowane, które są prowadzone przez 
rzeczoznawców VdS. Zapraszamy też do zapoznania 
się z ofertą wytycznych VdS w języku polskim, 
dostępnych w naszym biurze w Warszawie, na stronie: 
www.vds.de/pl, w zakładce: „Wytyczne VdS”.

Skarbiec TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa
www.skarbiec.pl 
ppk@skarbiec.pl

 Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako 
piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Pol-
sce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, 
zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami 
przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyj-
nego. Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze do-
stosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów za-
równo pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak 
i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.
Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane pre-
stiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność 
oraz rentowność zarządzanych funduszy. Ostatnio, 
w 2017 i 2018 roku Skarbiec TFI zostało wybranym 
drugim TFI w Polsce (Rzeczpospolita); a w 2018 roku  
Skarbiec TFI SA zostało wybranym najlepszym TFI 
roku, statuetka „Byka i Niedźwiedzia” (Parkiet). 
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Firma P-U-H “WATRA”
Buchwald & Płóciniczak Sp. J.

ul. J. Dekana 6E, 64-100 Leszno 
tel. 65 5299929, fax 65 5293817

www.watra-leszno.com.pl

 Watra Sp. J. prowadzi działalność w zakresie 
systemów zabezpieczeń pożarowych, w tym: mo-
nitoringu pożarowego, systemu sygnalizacji poża-
rowej, Kasety Straży Pożarnej. Ofertę uzupełniają 
rozwiązania CCTV, instalacja włamaniowa i kontroli 
dostępu. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania 
dostosowane do indywidualnych  potrzeb klienta 
w oparciu o 25 letnie doświadczenia, wykwalifiko-
waną kadrę specjalistów. Podążamy za zmianami 
branży systemów zabezpieczeń i nieustannie pod-
nosimy jakość naszych usług, spełniając wszystkie 
wymagania norm, ustaw, rynku oraz ubezpieczy-
cieli. Fundamentem, na którym budujemy prestiż 
i naszą pozycję firmy jest dbałość o stałe pogłębia-
nie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji.
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Prawo Asekuracyjne
al. Jana Pawła II nr 34 lok.9
00-141 Warszawa
tel. (22) 620 60 38
fundacja@prawoasekuracyjne.pl

Dziennik Ubezpieczeniowy
ul. Tyniecka 27 lok. 13
02-615 Warszawa
Redakcja@DziennikUbezpieczeniowy.pl

Gazeta Ubezpieczeniowa
ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31
redakcja@gu.com.pl

Miesięcznik Ubezpieczeniowy
ul. Tyniecka 27 lok. 13
02-615 Warszawa
Redakcja@MiesiecznikUbezpieczeniowy.pl

Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
biuro@rf.gov.pl

Patronat medialny
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Z planem szybciej do celu. 
Tu dzieją się rzeczy ważne!

Punkty informacyjne 
poziom VI

Spotkania i warsztaty – 
poziom V

Spotkania i warsztaty – 
poziom VI



Punkty informacyjne

1. KPMG

2. ERGO Hestia

3. UNUM

4. Belfor

5. Skarbiec

6. Gothaer

7. ERGO  
ubezpieczenia  
podróży 

8. Signal Iduna

9. Netsoft24

10. Acturis

11. P-U-H „ WATRA”

12. Pocztylion

13. PFR Portal PPK 

14. Esaliens

15. VdS

16. Colonnade
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• Sala 5/1 InterRisk

• Sala 5/3 Komisja Etyki 
SPBUiR

• Sala 5/4 ERGO Hestia

• Sala 5/9 Skarbiec

• Sala 5/10 PZU

• Sala 5/11 Colonnade

• Sala 5/12 UNUM

Spotkania i warsztaty – poziom V
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Spotkania i warsztaty – poziom VI

• Sala 6/1 otwarcie Kongresu,  
seminaria plenarne, spotkanie  
z Karolem Bieleckim (PZU)

• Sala 6/2 AXA

• Sala 6/4 PZU

• Sala 6/5 Telewizja Kongresowa,  
zaprasza przez cały Kongres
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Wydarzenia

Kto zna niech powspomina, kto nie zna, musi posłuchać. Koncert 
zespołu Sebastiana Riedla & Cree, 29.05 (środa) godz. 21:00 – Scena w porcie.
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• 29.05.2019 (środa) godz. 21:00 koncert 
Zespołu Sebastiana Riedla & CREE 

• 30.05.2019 (czwartek) godz. 21:00  
koncert Patrycji Markowskiej

Plan sytuacyjny okolicy
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Wydarzenia

Naładujmy się pozytywną energią. Koncert Patrycji Markowskiej 
30.05 (czwartek) Godz. 21:00 Scena w porcie.
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Our WorksWydarzenia

25 lat Kwartalnika
Prawo

Asekuracyjne

Na rynku od 1994 r.

„Prawo Asekuracyjne” jest naukowym kwartalnikiem, poświęconym
 prawnym i ekonomicznym aspektom ubezpieczeń gospodarczych oraz związanej z nimi 

problematyce prawa cywilnego, handlowego, finansowego i administracyjnego.

Kwartalnik „Prawo Asekuracyjne” jest wydawany przez Fundację „Prawo Ubezpieczeniowe”, której 
jednym z fundatorów jest Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.



STOWARZYSZENIE POLSKICH BROKERÓW 
UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

ASSOCIATION OF POLISH INSURANCE 
AND REINSURANCE BROKERS 

00-141 Warszawa
al. Jana Pawła II 34/9
tel: +48 22 828 43 49
tel: +48 22 620 43 34

www.facebook.pl/stowarzyszeniebrokerow
polbrokers@polbrokers.pl

www.polbrokers.pl


