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Alicja Miko³ajczyk*

Znaczenie polityki informacyjnej
towarzystw ubezpieczeniowych w �wietle
cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej

Rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce nast¹pi³ wraz z wprowadzeniem
zmian spo³eczno-gospodarczych po 1989 roku. Pojawienie siê firm z silnym za-
pleczem kapita³owym zagranicznych instytucji finansowych wnios³o now¹ ja-
ko�æ do sektora asekuracyjnego, w tamtym czasie zdominowanego przez dwie
pañstwowe spó³ki: Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ i Wartê. Rozwój konkuren-
cji, liberalizacja rynku i jego stopniowe otwarcie dla zagranicznych ubezpieczy-
cieli wymusi³y wytworzenie nowych standardów funkcjonowania, co g³ównie
przejawia³o siê innym podej�ciem spó³ek do klienta i pozosta³ych grup otocze-
nia. Jednak obecny rynek asekuracyjny musi zmagaæ siê ze znacznie powa¿niej-
szymi wyzwaniami ni¿ w pocz¹tkowych latach transformacji gospodarczej. Prze-
³omow¹ dat¹ w dzia³alno�ci towarzystw asekuracyjnych, która kreuje nowe nor-
my postêpowania na rynku, by³o wst¹pienie Polski do struktur Unii Europejskiej.
Jest to zarówno wyzwanie, jak i szansa dla towarzystw asekuracyjnych dzia³aj¹-
cych na rynku polskim.

W warunkach rosn¹cej konkurencji towarzystwa ubezpieczeniowe coraz czê-
�ciej zmuszone s¹ do poszukiwania ró¿nych form i kana³ów dotarcia z przekazem
do swoich grup docelowych. W pocz¹tkowych latach transformacji spo³eczno-
-gospodarczej w Polsce skutecznym sposobem wywo³ania zainteresowania u klien-
ta by³a reklama, sprzeda¿ osobista czy marketing bezpo�redni. Jednak¿e obecny
konsument staje siê coraz bardziej wymagaj¹cy. Ro�nie �wiadomo�æ spo³eczna,
klienci coraz intensywniej interesuj¹ siê dzia³alno�ci¹ samego przedsiêbiorstwa
i przy dokonywaniu wyboru kupna kieruj¹ siê równie¿ reputacj¹ firmy. Towarzy-
stwa ubezpieczeniowe zrozumia³y, ¿e niewystarczaj¹ce jest ju¿ zaprezentowanie
firmy i jej oferty w �rodkach masowego przekazu, by wp³yn¹æ na wzrost popytu
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na oferowane produkty. Wywo³uje to konieczno�æ poszukiwania innych dróg
komunikacji ze swoim otoczeniem, które wp³ywa³yby na poprawê relacji z klu-
czowymi odbiorcami firmy, wzmacnia³y zaufanie nie tylko do oferowanych us³ug,
lecz równie¿ do samego przedsiêbiorstwa. Ma to szczególne znaczenie w przy-
padku firm us³ugowych, jakimi s¹ towarzystwa asekuracyjne, dla których zaufa-
nie spo³eczne jest priorytetowe w osi¹ganiu celów strategicznych.

Ramy prawne prowadzenia dzia³alno�ci ubezpieczeniowej

Prawdziwy rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce zosta³ zapocz¹tkowa-
ny wraz ze zmianami spo³eczno-ekonomicznymi w 1989 roku. Stan poprzedzaj¹-
cy tê datê charakteryzowa³ siê monopolem dwóch niekonkuruj¹cych ze sob¹ za-
k³adów ubezpieczeniowych: Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ, ubezpiecza-
j¹cego indywidualnych klientów, oraz Warty, chroni¹cej maj¹tek pañstwowy
w kontaktach z zagranic¹. We wrze�niu 1984 roku wprowadzono ustawê maj¹c¹
na celu demonopolizacjê sektora, ale mo¿liwo�ci wkroczenia na rynek by³y w dal-
szym ci¹gu ograniczone. Ustawa zezwala³a na tworzenie nowych zak³adów ubez-
pieczeniowych, pod warunkiem ¿e by³y to zak³ady pañstwowe, spó³dzielcze lub
spó³ki akcyjne z wiêkszo�ciowym udzia³em Skarbu Pañstwa. W dalszym ci¹gu
wyklucza³a kapita³ prywatny, co nie sprzyja³o rozwojowi sektora. W wyniku tego
niewielkiego rozlu�nienia ograniczeñ prawnych powsta³ w 1988 roku Spó³dziel-
czy Zak³ad Ubezpieczeñ �Westa� oraz Spó³dzielczy Zak³ad Ubezpieczeñ �Poli-
sa�1. Wprowadzona ustawa z dnia 17 maja 1989 roku kolejno znosi³a bariery
prawne dotycz¹ce form w³asno�ci, jednak¿e nadal pozostawa³a w mocy koniecz-
no�æ zawierania ubezpieczeñ obowi¹zkowych, ustawowo narzuconych przez pañ-
stwo. W efekcie powy¿szego PZU i Warta nadal dominowa³y na rynku ubezpie-
czeniowym w Polsce.

Po roku 1989 nast¹pi³y istotne zmiany w organizacji rynku ubezpieczeniowe-
go w Polsce. Efektem przekszta³ceñ ustrojowych i ekonomicznych sta³o siê prze-
³amanie pañstwowego monopolu w sektorze ubezpieczeniowym. Polska wpro-
wadzi³a reformy ubezpieczeñ oraz stworzy³a regulacje prawne tego rynku. Uchwa-
lenie ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej mia³o
ogromny wp³yw na rozwój ca³ej bran¿y. Ustawa wprowadza³a wiele nowator-
skich rozwi¹zañ, prowadz¹cych do liberalizacji rynku ubezpieczeniowego i do-
stosowuj¹cych do wymogów Unii Europejskiej, czego skutkiem by³a demonopo-
lizacja rynku oraz jego otwarcie dla ubezpieczycieli prywatnych. Zmiany pole-
ga³y równie¿ na odej�ciu od ubezpieczeñ ustawowych, co dawa³o podwaliny do
wprowadzenia zasad konkurencyjno�ci na rynku ubezpieczeniowym. Spowodo-
wa³o to, ¿e proponowana oferta ubezpieczeniowa musia³a byæ dostosowywana

1 B. Nowotarska-Romaniak, Marketing us³ug ubezpieczeniowych. Warszawa 1996, s. 129.
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do potrzeb i wymogów klientów. Utworzono równie¿ odrêbny organ nadzoru
ubezpieczeñ, obecnie Komisja Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych
(KNUiFE), do którego podstawowych zadañ nale¿y ochrona interesów osób ubez-
pieczonych, w tym zapobieganie sytuacjom, w których towarzystwo ubezpiecze-
niowe nie bêdzie w stanie wyp³aciæ nale¿nego odszkodowania.

W regulacjach prawnych ustawy o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej ujêto naj-
wa¿niejsze nowoczesne rozwi¹zania stosowane przez pañstwa Unii Europejskiej.
Dzia³alno�æ ubezpieczeniow¹ mog¹ prowadziæ wy³¹cznie spó³ki akcyjne lub to-
warzystwa ubezpieczeñ wzajemnych, nienastawione na osi¹ganie zysku i niesto-
suj¹ce sta³ej, z góry ustalonej wysoko�ci sk³adki. Nast¹pi³o rozdzielenie zak³a-
dów ubezpieczeniowych na dwa dzia³y: towarzystwa ubezpieczeñ na ¿ycie (dzia³
I) oraz ubezpieczeñ maj¹tkowych i pozosta³ych osobowych (dzia³ II), wskutek
czego zak³ad ubezpieczeñ nie mo¿e prowadziæ jednocze�nie dzia³alno�ci w obu
dzia³ach. Dzia³ II zawiera wiêksz¹ liczbê grup i rodzajów ubezpieczeñ ni¿ dzia³ I.
Mo¿na w�ród nich wyró¿niæ osiemna�cie podstawowych grup, do których nale-
¿¹: ubezpieczenie wypadku, choroby, ubezpieczenie casco pojazdów l¹dowych,
szynowych, statków powietrznych, ubezpieczenie ¿eglugi morskiej i �ródl¹do-
wej, ubezpieczenie przedmiotów w transporcie, szkód spowodowanych ¿ywio³a-
mi i pozosta³ych szkód rzeczowych wywo³anych przez grad lub mróz oraz inne
przyczyny (np. kradzie¿), ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej wszelkiego
rodzaju, ubezpieczenie kredytu, gwarancja ubezpieczeniowa, ubezpieczenie ró¿-
nych ryzyk finansowych, ubezpieczenie ochrony prawnej oraz ubezpieczenie
�wiadczenia pomocy na korzy�æ osób, które popad³y w trudno�ci w czasie podró-
¿y lub podczas nieobecno�ci w miejscu zamieszkania. Towarzystwa ubezpiecze-
niowe prowadz¹ce sw¹ dzia³alno�æ w Polsce posiadaj¹ zezwolenie Ministra Fi-
nansów na prowadzenie ubezpieczeñ we wszystkich grupach ryzyk lub w wybra-
nych. Obecnie podstawow¹ ustaw¹ reguluj¹c¹ dzia³alno�æ na rynku ubezpiecze-
niowym jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej2.

Analiza sektora ubezpieczeñ maj¹tkowych

Wed³ug stanu na koniec III kwarta³u 2005 roku w Polsce istnia³o trzydzie�ci
piêæ zak³adów ubezpieczeñ prowadz¹cych dzia³alno�æ w zakresie ubezpieczeñ
maj¹tkowych i pozosta³ych osobowych nieobjêtych w dziale I. Dwadzie�cia osiem
zak³adów prowadzi³o dzia³alno�æ w formie spó³ek akcyjnych, w³¹czaj¹c jeden
zak³ad reasekuracji � Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A. � oraz Korpora-
cjê Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.). Pozosta³ych siedem
zak³adów to towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych. Pierwsze zezwolenia na pro-

2 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej. Za³¹cznik: Podzia³ ryzyka
wed³ug dzia³ów, grup i rodzajów ubezpieczeñ. Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 124, poz. 1151.
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wadzenie dzia³alno�ci ubezpieczeniowej w dziale II zosta³y udzielone po uchwa-
leniu wspomnianej ustawy o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej i w ju¿ 1991 roku na
rynku funkcjonowa³o dziewiêtna�cie zak³adów. Liczba towarzystw ubezpiecze-
niowych w Polsce systematycznie ros³a, zauwa¿alne by³o jednak s³abn¹ce zainte-
resowanie zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych rozpoczêciem dzia³al-
no�ci w Polsce. Spadek zainteresowania wynika³ ze wzglêdnego ustabilizowania
siê polskiego rynku finansowego oraz stagnacji gospodarczej na �wiecie. Trud-
niejsze ni¿ w poprzednich latach okaza³o siê pozyskanie nowego klienta i konse-
kwentnie oczekiwania na zyski sta³y siê d³u¿sze.

Liberalizacja sektora ubezpieczeñ w Polsce nie wp³ynê³a w wystarczaj¹cej
mierze na wytworzenie siê korzystnej dla klienta struktury rynku. Pomimo wie-
loletniego rozwoju bran¿y w dalszym ci¹gu obserwowana jest nies³abn¹ca domi-
nacja Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ, który na koniec III kwarta³u 2005
roku posiada³ wci¹¿ oko³o piêædziesiêcioprocentowy udzia³ w rynku3. Spodzie-
wana dekoncentracja rynku nastêpuje w stopniu prawie niezauwa¿alnym. Wyt³u-
maczeniem na niski stopieñ zró¿nicowania udzia³u w rynku towarzystw ubezpie-
czeniowych mo¿e byæ przede wszystkim wysokie zaufanie klientów do PZU S.A.,
dla wielu Polaków bêd¹cego synonimem jedynego zak³adu ubezpieczeñ w kraju.
Kolejn¹ istotn¹ przeszkod¹ w dekoncentracji sektora s¹ nag³a�niane upad³o�ci
i likwidacje zak³adów ubezpieczeniowych (ZU Westa S.A., PTU Gryf S.A., ZU
Hestja S.A., TU Fenix S.A., TU-R Polisa S.A., TUiR Gwarant S.A., TUwRiG¯
Agropolisa S.A., IF TU S.A., TUW Florian), zniechêcaj¹ce klientów do innych
poszukiwañ. Klienci boj¹ siê ryzyka utraty ochrony ubezpieczeniowej, s¹ nieufni
do nowych, nieznanych firm. Decyduj¹ siê na zawierzenie swojego mienia spraw-
dzonej spó³ce o wieloletniej tradycji bez próby chocia¿by porównania ofert. Sil-
na pozycja PZU, wykreowana w �wiadomo�ci spo³eczeñstwa, wydaje siê nie-
zniszczalna. Nie mog¹ jej zaszkodziæ nawet negatywne informacje nag³a�niane
przez �rodki masowego przekazu, jak sta³o siê w przypadku konfliktu z holender-
sk¹ spó³k¹ Eureko. W�ród pozosta³ych towarzystw maj¹cych zauwa¿alny udzia³
w przypisie sk³adki mo¿na wymieniæ spó³ki Warta, Ergo Hestia i Allianz Polska,
jednak¿e ich udzia³ rynkowy nie jest w stanie wp³yn¹æ na pozycjê PZU. Wy-
kres 1 przedstawia udzia³ najwiêkszych towarzystw ubezpieczeñ maj¹tkowych w
rynku polskim pod wzglêdem warto�ci sk³adki przypisanej brutto na koniec
III kwarta³u 2005 r.

Na zaufanie klientów do towarzystwa ubezpieczeniowego nie ma znacz¹cego
wp³ywu struktura w³asno�ci danego zak³adu. PZU uwa¿any jest przez wielu za
przedsiêbiorstwo o stuprocentowo polskim akcjonariacie, pomimo ¿e w rzeczy-
wisto�ci oko³o 36% akcji znajduje siê w posiadaniu zagranicznych udzia³owców.

3 Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeñ 3/2005. Komisja Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy
Emerytalnych. www.knuife.gov.pl
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Ogó³em polski sektor ubezpieczeñ maj¹tkowych zdominowany jest przez zagra-
niczny akcjonariat. Oko³o 76% akcji wszystkich zak³adów asekuracyjnych dzia-
³u II finansowane jest ze �róde³ zagranicznych. Instytucje finansowe pañstw cz³on-
kowskich Unii Europejskiej od pierwszych lat liberalizacji sektora interesowa³y
siê nowym rynkiem, dokonuj¹c inwestycji bezpo�rednich na polskim rynku ubez-
pieczeniowym. Kapita³y podstawowe a¿ dwudziestu jeden towarzystw w prze-
wa¿aj¹cej czê�ci pochodz¹ od podmiotów zagranicznych, z czego dziewiêtnastu
� z pañstw dawnej Unii Europejskiej. Tabela 1 obrazuje wielko�æ inwestycji za-
granicznych w kapitale podstawowym towarzystw ubezpieczeñ maj¹tkowych.

Akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku o¿ywi³a krajo-
wy rynek asekuracyjny i ukierunkowa³a jego rozwój. Wprowadzone regulacje
prawne spowodowa³y otwarcie rynku dla zagranicznych ubezpieczycieli. W ra-
mach swobody �wiadczenia us³ug na terytorium pañstw cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej i zgodnie z uregulowaniami polskiej ustawy z dnia 22 maja 2003 roku
o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej krajowe zak³ady mog¹ sprzedawaæ swoje pro-
dukty na terytorium pañstw cz³onkowskich bez konieczno�ci posiadania dodat-
kowego zezwolenia na prowadzenie dzia³alno�ci ubezpieczeniowej. Do tej pory
w�ród krajowych zak³adów ubezpieczeñ maj¹tkowych notyfikowanych w pañ-
stwach Unii Europejskiej znalaz³y siê TUiR Cigna STU S.A., Gerling Polska TU
S.A., PZU S.A., TUiR Warta S.A. Ponadto zmieni³y siê równie¿ same produkty
sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Obowi¹zkowe ubezpieczenie

pozosta³e 

26,19%

Allianz Polska

6,16%

Warta

11,30%

Ergo Hestia

6,51%

PZU

49,84%

�ród³o: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeñ 3/2005. Komisja Nadzoru Ubezpieczeñ i Fundu-
szy Emerytalnych.
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Wykres 1. Udzia³ w rynku ubezpieczeñ maj¹tkowych (dzia³ II) czterech najwiêk-
szych zak³adów pod wzglêdem warto�ci sk³adki przypisanej brutto w III kwartale
2005 roku
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Tabela 1. Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne w zak³adach ubezpieczeñ
dzia³u II wed³ug stanu na dzieñ 30.09.2005 r.

Zak³ady ubezpieczeñ Nominalna Warto�æ Kod kraju Udzia³
warto�æ inwestycji pochodzenia inwestycji
kapita³u zagranicznych kapita³u zagranicznych

podstawowego w kapitale zagranicznego w kapitale
(w tys. z³)  podstawowym podstawowym

(w tys. z³) (w %)
AIG Polska TU S.A. 73 500 73 500 US 100,00
TU Allianz Polska S.A. 324 080 324 080 DE 100,00
BENEFIA TU Maj¹tkowych S.A. 61 500 61 500 IT 100,00
TUW Bezpieczny Dom 2 000 � � x
TUiR CIGNA STU S.A. 28 440 2 000 US 7,03
Commercial Union Polska 20 600 18 540 GB 90,00
-TU Ogólnych S.A.
TU Compensa S.A. 229 399 163 273 DE 71,17

65 794 AT 28,68
Concordia Polska TUW 47 398 46 472 DE 98,05
TUW CUPRUM 10 128 � � x
D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A. 5 000 5 000 DE 100,00
STU Ergo Hestia S.A. 167 481 167 481 DE 100,00
TU Euler Hermes S.A. 12 000 12 000 DE 100,00
TU EUROPA S.A. 31 500 23 413 NL 74,33
TU Filar S.A. 78 140 2 DE 0,00
TUW Florian 6 000 � � x
Generali TU S.A. 190 210 190 210 AT 100,00
Gerling Polska TU S.A. 19 300 19 300 DE 100,00
HDI Asekuracja S.A. 70 000 70 000 DK 100,00
HDI SAMOPOMOC TU S.A. 72 100 72 100 DE 100,00
TU INTER Polska S.A. 97 200 97 163 DE 99,96
KUKE S.A. 79 776 � � x
Link4 TU S.A. 73 593 73 593 IL 99,999999

0 NL 0,000001
MTU Moje Tow. Ubezp. S.A. 91 000 � � x
TUiR Partner S.A. 25 500 25 500 CH 100,00
Pocztowe TUW 18 500 � � x
PTR S.A. 105 180 5 000 GB 4,75
PTU S.A. 66 059 � � x
TU PZM S.A. 4 000 � � x
PZU S.A. 86 352 27 865 NL 32,27

3 443 US 3,99
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 25 000 25 000 DE 100,00
TUW SKOK 16 300 - - x
TUW TUW 16 820 1 618 BE 9,62

6 471 FR 38,47
TUW TUZ 3 000 � � x
UNIQA TU S.A. 220 308 154 054 AT 69,93

66 092 GB 30,00
TUiR WARTA S.A. 81 277 46 069 BE 56,68

14 998 NL 18,45
Winterthur TU S.A. 40 000 40 000 CH 100,00
Razem 2 498 641 1 901 531 76,10

�ród³o: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeñ 3/2005. Komisja Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych.
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odpowiedzialno�ci cywilnej posiadaczy samochodów obejmuje obecnie nie tyl-
ko teren Polski, ale tak¿e wszystkich krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej
oraz pañstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymóg dostosowania pro-
duktów, taryf, warunków ubezpieczeñ i wzorów dokumentów do unijnych stan-
dardów wymusi³ poprawê jako�ci oferowanych us³ug4.

Pomimo cz³onkostwa Polski w strukturach unijnych polskiego konsumenta
wci¹¿ cechuje niska �wiadomo�æ ubezpieczeniowa w porównaniu ze spo³eczeñ-
stwem wysoko rozwiniêtych pañstw Unii Europejskiej. Polacy kupuj¹ g³ównie
polisy z zakresu ubezpieczeñ komunikacyjnych (obowi¹zkowe OC oraz AC),
których ³¹czny udzia³ w sk³adce przypisanej ca³ego sektora ubezpieczeñ maj¹t-
kowych utrzymuje siê w granicach 63%. Prywatny import samochodów u¿ywa-
nych z Europy Zachodniej, który nast¹pi³ po przyst¹pieniu Polski do Unii, dodat-
kowo wp³yn¹³ na wzrost sprzeda¿y polis komunikacyjnych. Koncentracja ubez-
pieczeñ komunikacyjnych w przypisie sk³adki dzia³u II jest wynikiem ich zna-
cz¹cego udzia³u w portfelu najwiêkszych towarzystw ubezpieczeniowych. Sk³adka
PZU S.A. w 71,26% zdominowana jest przez polisy komunikacyjne, TUiR Warta
S.A. � w 56,93%. Mimo ¿e polisy komunikacyjne obarczone s¹ wysokim ryzy-
kiem i cechuje je du¿a szkodowo�æ, ich �redni udzia³ w portfelu towarzystw jest
ci¹gle znacz¹cy, powa¿nie przewy¿szaj¹cy �redni¹ rozwiniêtych krajów unijnych.
Sukcesywny wzrost popularno�ci pozosta³ych produktów ubezpieczeniowych nie
wydaje siê zagra¿aæ dominuj¹cej pozycji polis komunikacyjnych w strukturze
sk³adki ogó³em.

Polityka informacyjna towarzystw
dzia³aj¹cych na wspólnym rynku unijnym

Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój sektora ubezpieczeniowego
w Polsce jest w³a�ciwa polityka informacyjna zak³adów asekuracyjnych. W po-
cz¹tkowych latach transformacji gospodarczej towarzystwa przejê³y funkcjê czysto
informacyjno-edukacyjn¹. Koncentrowa³y swoje wysi³ki na procesie u�wiada-
miania spo³eczeñstwa, uzmys³awiania potrzeby ubezpieczenia. W wyniku tych
dzia³añ wzrasta³a liczba osób posiadaj¹cych polisy ubezpieczeniowe i konsekwent-
nie rozszerzana by³a oferta produktowa towarzystw. Czynno�ci te � w d³u¿szym
wymiarze czasu � okaza³y siê jednak niewystarczaj¹ce. Aby zyskaæ zaufanie klien-
ta, zak³ady ubezpieczeniowe podjê³y dzia³ania maj¹ce na celu wykreowanie wi-
zerunku instytucji rzetelnej, powa¿nie traktuj¹cej klientów i swoj¹ dzia³alno�æ.
Dostosowywa³y siê do zmieniaj¹cych siê warunków, poszukiwa³y nisz rynko-
wych, alternatywnych metod konkurowania i komunikacji z klientem.

4 Ubezpieczenia komunikacyjne po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Urz¹d Komisji
Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych. Warszawa 2005.
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Jedn¹ z metod kszta³towania wizerunku instytucji asekuracyjnej, jak te¿ ca³e-
go rynku ubezpieczeniowego, jest stosowanie instrumentów i narzêdzi public re-
lations (PR). Wed³ug angielskiego Institute of Public Relations PR to �rozmy�l-
ne, zaplanowane i ci¹g³e dzia³anie maj¹ce na celu stworzenie i utrzymanie wza-
jemnego porozumienia miêdzy organizacj¹ a jej publik¹�5. Celem public rela-
tions jest zatem wykreowanie wiêzi z otoczeniem organizacji, zbudowanie i utrwa-
lenie pozytywnego wizerunku firmy oraz kszta³towanie opinii publicznej. Wszyst-
kie te dzia³ania s³u¿¹ zainteresowaniu potencjalnych konsumentów firm¹ oraz
zwiêkszeniu popytu na oferowane przez ni¹ produkty. Z tego wzglêdu dzia³ania
PR musz¹ mieæ charakter d³ugofalowy, utrwalaj¹cy okre�lony obraz firmy. Ze
wzglêdu na specyfikê dzia³alno�ci ubezpieczeniowej public relations powinny
staæ siê wa¿nym elementem systemu komunikacji towarzystwa. S¹ zintegrowane
z ogóln¹ strategi¹ marketingow¹ firmy, a dzia³ania w ich ramach � podporz¹dko-
wane kierunkom rozwoju zak³adu. Stosowane s¹ zarówno przez nowo powstaj¹-
ce spó³ki bran¿y asekuracyjnej, jak i towarzystwa ju¿ istniej¹ce na rynku, zmu-
szone do dostosowania siê do nowej rzeczywisto�ci.

Kluczowym elementem polityki informacyjnej spó³ki ubezpieczeniowej jest
identyfikacja mechanizmów zarówno oddzia³ywania towarzystw na swoje oto-
czenie, jak i wp³ywu grup docelowych, przede wszystkim klientów, na postêpo-
wanie spó³ek. Rzutuje to z kolei na ewolucjê ca³ego sektora asekuracyjnego. Istotne
s¹: stopieñ wykorzystania public relations przez zak³ad ubezpieczeñ, w³a�ciwa
polityka informacyjna i edukacyjna, zdolno�æ budowania silnej marki, umiejêt-
no�æ s³uchania i rozumienia potrzeb klienta oraz dostosowywania swojej dzia³al-
no�ci do jego wymogów. Z drugiej strony �wiadomo�æ ubezpieczeniowa klien-
tów, która przejawia siê zrozumieniem istoty ubezpieczenia i korzy�ci wynikaj¹-
cych z zakupu polisy, znajomo�ci¹ praw konsumenckich i mo¿liwo�ci ich wyeg-
zekwowania, tworzy wspó³zale¿no�ci dojrza³ego rynku asekuracyjnego.

Towarzystwa czyni¹ starania, by sprostaæ oczekiwaniom coraz bardziej wy-
magaj¹cego klienta i efektywniej konkurowaæ na rynku, nie tylko polskim. Wiêk-
szo�æ spó³ek ubezpieczeniowych czerpie wiedzê i do�wiadczenie od swoich g³ów-
nych udzia³owców, którymi czêsto s¹ wielkie zagraniczne korporacje. W wyniku
przyst¹pienia Polski do struktur unijnych oraz otwarcia rynku dla zagranicznych
towarzystw ubezpieczeniowych zak³ady mog¹ funkcjonowaæ pod jedn¹ firm¹ na
terenie ca³ej Unii Europejskiej. Istotny jest nie tylko program PR jednostki na
obszarze krajowym, ale tak¿e komunikacja w obrêbie grupy kapita³owej z wielo-
narodowym audytorium towarzystwa ubezpieczeniowego. Centrale firm d¹¿¹ do
ujednolicenia standardów swoich oddzia³ów w zakresie warunków pracy, ofero-
wanych us³ug czy ogólnego wizerunku przedsiêbiorstwa. Kreowany jest okre�lo-
ny obraz firmy, promowane s¹ jej warto�ci, budowana lojalno�æ otoczenia. Po-

5 T. Smekta³a, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiêbiorstw. Wroc³aw 2001, s. 14.
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woduje to, ¿e marka firmy jest automatycznie kojarzona z okre�lon¹ jako�ci¹,
niezale¿nie od kraju, w którym funkcjonuje.

Plan dzia³añ public relations zak³adu ubezpieczeniowego bêd¹cego czê�ci¹
grupy asekuracyjnej z rynku Unii Europejskiej jest najczê�ciej opracowywany
przez siedzibê firmy, ale szczegó³owe techniki i �rodki PR ze wzglêdu na wystê-
puj¹ce ró¿nice regionalne s¹ dostosowywane do miejscowych warunków. Towa-
rzystwa ubezpieczeniowe w Polsce samodzielnie nawi¹zuj¹ kontakty i wspó³pra-
cuj¹ z mediami lokalnymi, organizuj¹ imprezy specjalne i jubileuszowe dotycz¹-
ce ich konkretnej spó³ki, anga¿uj¹ siê w sponsoring i wspieraj¹ dzia³alno�æ cha-
rytatywn¹, komunikuj¹ siê z w³asnymi grupami docelowymi i organizuj¹ spotka-
nia dla ich kluczowych przedstawicieli. Spó³ki nale¿¹ce do miêdzynarodowej
korporacji w swojej strategii PR kieruj¹ siê g³ównymi wytycznymi przekazywa-
nymi przez swojego g³ównego akcjonariusza z zastosowaniem krajowych zwy-
czajów. Niemo¿liwe jest stworzenie uniwersalnego programu bez poznania spe-
cyfiki i oczekiwañ spo³eczno�ci lokalnej. Uwzglêdniane s¹ nie tylko ró¿nice kul-
turowe, jêzykowe, inne warunki ekonomiczne, lecz równie¿ wszelkie kwestie
moralno-etyczne i obyczajowe. Zrozumienie lokalnych warunków u³atwia ko-
munikacjê globalnej misji firmy. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe musz¹
liczyæ siê z dodatkowymi czynnikami utrudniaj¹cymi rozwój sektora, jakimi s¹
wci¹¿: niski poziom dobrobytu spo³eczeñstwa, bezrobocie i ogólna niepewno�æ
gospodarcza, zniechêcaj¹ca do zakupu polisy ubezpieczeniowej.

W obecnych czasach komunikacja w organizacjach wielonarodowych jest ³a-
twiejsza i bardziej efektywna dziêki dokonuj¹cemu siê postêpowi technologicz-
nemu. Rozwój telekomunikacji powoduje, ¿e informacje docieraj¹ natychmiast
i równocze�nie do wszystkich oddzia³ów. Zastosowanie internetu u³atwia prowa-
dzenie dwustronnej komunikacji z otoczeniem firmy miêdzynarodowej. Nieza-
le¿nie od miejsca przebywania klient ma dostêp do informacji na temat firmy
i rozwi¹zañ przez ni¹ oferowanych oraz mo¿liwo�æ nawi¹zania kontaktu z przed-
stawicielem spó³ki. W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych istnieje równie¿
mo¿liwo�æ zakupu polisy czy zg³oszenia szkody przez internet. Szybka odpo-
wied� firmy na pytania klienta mo¿e prowadziæ do wytworzenia partnerskich
relacji z grupami docelowymi towarzystwa asekuracyjnego i wp³yn¹æ na zwiêk-
szenie zaufania klienta, co siê tyczy rzetelno�ci i profesjonalizmu spó³ki.

Internet odgrywa po¿yteczn¹ rolê w komunikacji z otoczeniem spó³ki w dobie
globalizacji, nie mo¿na jednak przeceniaæ jego znaczenia. Jest bardzo istotnym
narzêdziem s³u¿¹cym public relations, wspomagaj¹cym proces budowy plano-
wanego wizerunku towarzystwa i kreuj¹cym jego to¿samo�æ, ale nie mo¿e zast¹-
piæ innych kana³ów komunikacji z klientem. Towarzystwo dzia³aj¹ce na skalê
miêdzynarodow¹ nie mo¿e zapominaæ o bezpo�rednim kontakcie z klientem. Klu-
czowym czynnikiem decyduj¹cym o wyborze dostawcy us³ug finansowych jest
jako�æ obs³ugi klienta, rozumiana nie jako wiêksza dogodno�æ i �wiadczenie ob-
s³ugi przez 24 godziny na dobê, lecz jako obs³uga osobista i troskliwa, wra¿liwa
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na potrzeby klienta, polegaj¹ca na szybkim rozstrzyganiu problemów i udziela-
niu niezbêdnych informacji. Jak pokazuj¹ polskie realia, poza wysoko�ci¹ stawki
ubezpieczeniowej na zadowolenie i wybór przez klienta wp³ywa dobra reputacja
firmy i odpowiednie podej�cie do klienta. Globalizacja powoduje anonimowo�æ
w kontaktach z grupami docelowymi firm, jednak¿e indywidualn¹ to¿samo�æ fir-
my i jej przewagê konkurencyjn¹ tworz¹ ludzie w niej zatrudnieni i ich osobisty
stosunek do klienta.

W �wiadomo�ci polskiego klienta dominuj¹cym kana³em sprzeda¿y polis
maj¹tkowych jest w dalszym ci¹gu agent ubezpieczeniowy. Towarzystwa aseku-
racyjne poszukuj¹ alternatywnych kana³ów dystrybucji polis ubezpieczeniowych
i wdra¿aj¹ je w ¿ycie, przepowiadaj¹c stopniowy spadek znaczenia tego rodzaju
po�rednictwa, ale dla wiêkszo�ci klientów bezpo�redni kontakt z przedstawicie-
lem zak³adu ubezpieczeniowego jest gwarancj¹ bezpieczeñstwa zawartej umo-
wy. W Polsce po�rednik ubezpieczeniowy zwykle wspó³pracuje z kilkoma zak³a-
dami asekuracyjnymi, co mo¿e utrudniæ towarzystwu kontrolê i podwy¿szanie
jako�ci obs³ugi klienta. W interesie spó³ki jest jednak objêcie równie¿ agenta
swoim programem kszta³towania wizerunku i relacji z klientem. Staranne dobie-
ranie po�redników ubezpieczeniowych, ich ci¹g³e szkolenie i podnoszenie jako-
�ci pracy zaowocuj¹ w przysz³o�ci lepszym postrzeganiem ca³ej bran¿y ubezpie-
czeniowej przez konsumentów.

Na relatywnie niski popyt na us³ugi ubezpieczeniowe w odniesieniu do in-
nych krajów unijnych wp³ywa równie¿ jako�æ ca³ego procesu obs³ugi ubezpie-
czeniowej, pocz¹wszy od pierwszego kontaktu klienta z osob¹ reprezentuj¹c¹
zak³ad ubezpieczeñ, a koñcz¹c na likwidacji szkody i wyp³acie odszkodowania.
Likwidacja szkody to najbardziej newralgiczny etap obs³ugi ubezpieczeniowej,
a profesjonalizm jej wykonania i efekt mog¹ zawa¿yæ na decyzji klienta o konty-
nuacji umowy. Nierealne jest wykszta³towanie pozytywnego wizerunku towa-
rzystwa u jego otoczenia bez poszanowania praw klienta. Niedba³o�æ w likwida-
cji szkody, lekcewa¿enie klienta, nieposzanowanie jego czasu i potrzeb nie tylko
zawa¿¹ na jego lojalno�ci, ale tak¿e stworz¹ negatywn¹ opiniê w�ród jego oto-
czenia. Spory ubezpieczonego z zak³adem s¹ czêsto wynikiem nieznajomo�ci przez
klienta warunków ubezpieczeniowych. Agentom wspó³pracuj¹cym z wieloma
towarzystwami zale¿y przede wszystkim na sprzeda¿y polisy, dlatego te¿ zdarza
siê, ¿e zatajaj¹ szczegó³y umowy, które mog³yby wp³yn¹æ na rezygnacjê klienta
z zakupu polisy. Ewentualne konflikty klienta z zak³adem ubezpieczeñ powinny
byæ w porê eliminowane poprzez rzetelne i kompletne przedstawianie warunków
ubezpieczania jeszcze przed podpisaniem umowy. St¹d niebagatelne znaczenie
profesjonalnie opracowanego programu szkoleñ dla osób oferuj¹cych produkty
ubezpieczeniowe, zw³aszcza agentów.

Korporacja miêdzynarodowa komunikuje siê z otoczeniem tak¿e za pomoc¹
przekazu wizualnego. Zsynchronizowany jest ca³o�ciowy system identyfikacji
firmy ubezpieczeniowej poprzez ujednolicenie symboliki towarzystwa i zastoso-
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wanie okre�lonych standardów w ka¿dej jednostce organizacyjnej. Identyczna
promocja nazwy i marki w skali ca³ej Unii Europejskiej prowadzi do lepszej roz-
poznawalno�ci spó³ki w ka¿dym kraju, w którym funkcjonuje, przyczyniaj¹c siê
tym do wzrostu zainteresowania towarzystwa w�ród potencjalnych klientów i tym
samym zwiêkszenia udzia³u firmy w rynku. Zak³ad ubezpieczeniowy dzia³aj¹cy
w danym pañstwie oferuje identyczny standard i jako�æ us³ug, co spó³ka asekura-
cyjna z tej samej grupy kapita³owej w innym kraju. Public relations d¹¿¹ do wy-
kreowania wspólnego wizerunku i to¿samo�ci dla wszystkich oddzia³ów dzia³a-
j¹cych w jednej grupie kapita³owej. Promowana jest marka spó³ki ubezpiecze-
niowej, jej logo, nazwa i to¿samo�æ graficzna. Mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe
strategie budowy marki globalnej:

� towarzystwo ubezpieczeniowe mo¿e zdecydowaæ siê na sukcesywne wdra¿a-
nie jednej strategii lokalnej na nowych rynkach, promuj¹c korzy�ci, które j¹
wyró¿niaj¹;

� inny rodzaj strategii polega na równoczesnym wprowadzaniu marki na wielu
rynkach krajowych;

� ostatnia strategia zak³ada stopniowe ujednolicanie ró¿nych marek lokalnych za-
rz¹dzanych przez firmê w celu wykreowania jednej wspólnej marki globalnej6.

Sukces w wypromowaniu spójnego przekazu wizualnego, wspólnej to¿samo-
�ci i marki globalnej wymaga synchronizacji dzia³añ w skali miêdzynarodowej
oraz komunikowania otoczeniu czytelnego i zrozumia³ego przekazu przez wszyst-
kie jednostki. Wykreowanie to¿samo�ci zak³adu asekuracyjnego dzia³aj¹cego na
wspólnym rynku unijnym mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia efektywno�ci dzia-
³añ jej poszczególnych spó³ek i zwiêkszenia ich udzia³u w rynkach lokalnych.

Komunikacja wewnêtrzna odgrywa szczególnie wa¿n¹ rolê w towarzystwie
ubezpieczeniowym dzia³aj¹cym na wielu rynkach europejskich. Stosunek pra-
cowników do firmy odzwierciedlany jest grupom zewnêtrznym, wp³ywaj¹c na
odbiór towarzystwa przez otoczenie. Budowany jest sprawny system komunika-
cji nie tylko pomiêdzy central¹ a oddzia³em, ale tak¿e miêdzy poszczególnymi
oddzia³ami towarzystwa ubezpieczeniowego. Kontakt z pracownikami innych
oddzia³ów pozwala na wymianê do�wiadczeñ i konsekwentnie podwy¿sza po-
ziom oferowanych us³ug. Osi¹gniêciu tego zamiaru mo¿e s³u¿yæ organizowanie
szkoleñ dla pracowników okre�lonych pionów firmy w siedzibie organizacji.
Bezpo�rednie spotkanie nie tylko z przedstawicielami centrali, lecz tak¿e z rów-
norzêdnymi pracownikami innych oddzia³ów umacnia wiêzi wewn¹trz korpora-
cji. Spó³ka komunikuje siê ze swoimi oddzia³ami równie¿ w sposób po�redni

6 J. N. Kapferer, Les Marques. Capital de l�Entreprise. Les Editions d�Organization. Paris 1995,
s. 432.
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poprzez publikacjê magazynów wewnêtrznych, dystrybuowanych do wszystkich
swoich oddzia³ów i filii. Poruszane s¹ tu sprawy dotycz¹ce korporacji jako ca³o-
�ci, prezentuje siê jej wyniki finansowe, osi¹gniêcia, zawarte kontrakty, jak te¿
kwestie dotycz¹ce poszczególnych krajów. Omawiane s¹ problemy wybranych
oddzia³ów, podawane rezultaty jednostek. Biuletyny wspó³redagowane s¹ przez
pracowników oddzia³ów, zamieszczane s¹ ich w³asne artyku³y i zdjêcia. Dzia³a-
nia te s³u¿¹ wyeliminowaniu bariery czêsto wystêpuj¹cej w globalnej organiza-
cji, jak¹ jest nieufno�æ lokalnych pracowników do wielkiej zagranicznej korpora-
cji. Kierownictwo powinno czyniæ starania, by ka¿da z zatrudnionych osób czu³a
siê czê�ci¹ firmy, a jej opinia i pomys³y by³y wa¿ne dla spó³ki.

Perspektywy rozwoju

Przyst¹pienie Polski do struktur unijnych spowodowa³o o¿ywienie polskiego
rynku ubezpieczeniowego. Zauwa¿alna jest poprawa jako�ci oferowanych pro-
duktów, systematycznie dokonywane s¹ ulepszenia oferowanych warunków ubez-
pieczeñ, wymuszone zwiêkszeniem konkurencji na rynku. Dostosowanie prawa
reguluj¹cego dzia³alno�æ asekuracyjn¹ do rygorystycznych wymogów Unii Eu-
ropejskiej wzmacnia bezpieczeñstwo lokowanych �rodków finansowych klien-
tów oraz daje podstawê obiektywnego porównania kondycji finansowej towa-
rzystw w poszczególnych krajach. Ponadto Polska dziêki cz³onkostwu w UE
uczestniczy w dyskusjach i badaniach dotycz¹cych zaostrzenia rygorów finanso-
wych towarzystw, co nieustannie wymusza wspó³czesny rynek �wiatowy. Obec-
nie prowadzone s¹ prace Europejskiego Komitetu Nadzorów Ubezpieczeñ i Fun-
duszy Emerytalnych (CEIOPS) nad przygotowaniem nowych standardów wy-
p³acalno�ci i nadzoru dla europejskich zak³adów ubezpieczeñ (Solvency II). W pol-
skim prawie niezbêdne jest zastosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ uskutecznia-
j¹cych nadzór ubezpieczeniowy. Klienci w dalszym ci¹gu obawiaj¹ siê bankructw
firm asekuracyjnych, co stanowi powa¿n¹ przeszkodê w skutecznym konkuro-
waniu z PZU. Nie s¹ �wiadomi istnienia nadzoru ubezpieczeniowego lub nie wie-
rz¹ w jego skuteczno�æ i fachowo�æ. Wzrostowi popytu na produkty ubezpiecze-
niowe s³u¿yæ bêdzie zaufanie spo³eczeñstwa polskiego do nadzoru ubezpiecze-
niowego, który w porê zapobiegnie utracie ochrony ubezpieczeniowej klientów
poprzez surowe egzekwowanie wymogów bezpieczeñstwa finansowego i wcze-
sne reagowanie w przypadku ich naruszenia, a tak¿e poprzez zwiêkszenie mo¿li-
wo�ci odzyskania nale¿nego odszkodowania ze �rodków ubezpieczeniowego fun-
duszu gwarancyjnego.

Przeciêtny klient towarzystwa ubezpieczeniowego nie interesuje siê bie¿¹c¹
sytuacj¹ finansow¹ swojego zak³adu. Mo¿e to wynikaæ z faktu, ¿e zasady dzia³a-
nia zak³adów ubezpieczeniowych s¹ dla wielu niezrozumia³e, w wyniku czego
klienci nie znaj¹ kondycji spó³ki, której powierzyli ochronê swojego mienia. Klient
nie ma rozeznania w pozycji finansowej towarzystwa ubezpieczeniowego i roz-
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woju ca³ego sektora asekuracyjnego. Powoduje to, ¿e zaskakiwany jest informa-
cjami medialnymi na temat upad³o�ci zak³adu. Sytuacji tej nie poprawiaj¹ w do-
statecznym stopniu �rodki masowego przekazu, ograniczaj¹ce siê g³ównie do
okresowych publikacji wyników finansowych sektora czy sporz¹dzaj¹ce rankin-
gi towarzystw, opieraj¹c siê na podstawowych danych finansowych. Podwy¿sze-
nie poziomu �wiadomo�ci ubezpieczeniowej spo³eczeñstwa polskiego i jako�ci
rynku ubezpieczeniowego wspomog³oby stworzenie niezale¿nej agencji ratingo-
wej dla bran¿y asekuracyjnej, jak to siê dzieje w krajach wysoko rozwiniêtych
Unii Europejskiej. Ocena agencji mog³aby dotyczyæ wielu aspektów funkcjono-
wania towarzystwa asekuracyjnego, nie tylko kondycji finansowej, ale tak¿e ja-
ko�ci prowadzenia dzia³alno�ci ubezpieczeniowej, jako�ci poszczególnych pro-
duktów ubezpieczeniowych. Klienci mogliby samodzielnie podj¹æ decyzjê o za-
kupie polisy, nie bazuj¹c wy³¹cznie na przyzwyczajeniu do dawnego zak³adu,
natomiast spó³ki zmobilizowa³oby to do wiêkszej staranno�ci i roztropno�ci w kwe-
stiach finansowych, w tym w zarz¹dzaniu finansami swoich klientów, oraz do
dba³o�ci o pozytywny odbiór w�ród swoich grup docelowych. Pozycja zajmowa-
na w rzetelnie przeprowadzanych niezale¿nych rankingach sta³aby siê odzwier-
ciedleniem faktycznej sytuacji danego towarzystwa, a sam systematycznie publi-
kowany ranking wymusi³by ewolucjê bran¿y w kierunku podwy¿szania jako�ci
i profesjonalizmu dzia³ania.

Rynek ubezpieczeniowy jest rynkiem bazuj¹cym na wiarygodno�ci i zaufaniu
klientów. Klienci powierzaj¹ towarzystwom swoje fundusze, licz¹c na okre�lon¹
ochronê ubezpieczeniow¹. Dostosowanie przepisów prawnych reguluj¹cych dzia-
³alno�æ bran¿y asekuracyjnej do surowych wymogów unijnych jest czynnikiem
wymuszaj¹cym wiêksz¹ dba³o�æ zarz¹dów firm o kondycjê towarzystw i jako�æ
obs³ugi ubezpieczeniowej, czym umacniana jest wiarygodno�æ ca³ego sektora
ubezpieczeñ. Jednak krajowe towarzystwa asekuracyjne o silnych fundamentach
kapita³owych wci¹¿ nie potrafi¹ przezwyciê¿yæ d³ugoletniej mocnej pozycji PZU.
Polityka informacyjna towarzystw w czasach ujednolicania gospodarki europej-
skiej jest jedn¹ z czynno�ci priorytetowych, kszta³tuj¹c¹ �wiadomo�æ ubezpie-
czeniow¹ spo³eczeñstwa i kreuj¹c¹ popyt na produkty ubezpieczeniowe. Brak
aktywno�ci w zakresie podwy¿szania �wiadomo�ci ubezpieczeniowej Polaków,
znajomo�ci produktów ubezpieczeniowych i korzy�ci z nich wynikaj¹cych mo¿e
przyczyniæ siê do opó�nienia rozwoju rynku i pog³êbienia dystansu oddzielaj¹ce-
go Polskê od pozosta³ych krajów Unii Europejskiej. Wa¿ne staj¹ siê d³ugotrwa³e
relacje z klientem i stworzenie zaufania, które potrafi przezwyciê¿yæ chwilowe
niesprzyjaj¹ce okoliczno�ci. Przekonanie klientów o stabilno�ci i niezawodno�ci
bran¿y to podstawowe elementy dojrza³ego rynku ubezpieczeniowego.

Znaczenie polityki informacyjnej towarzystw ubezpieczeniowych...


