
8
Nr 49, 4 grudnia 2012

Zawód brokera nie jest w Polsce 
rozpowszechniony, kim jest broker 
ubezpieczeniowy?

Zawód ten ma na świecie wielowieko-
wą tradycję, w naszym kraju tylko krótką 

- 22-letnią historię, której miałem okazję 
być uczestnikiem prawie od początku. 
W tym roku minęło 20-lecie mojej pracy 
zawodowej.

Broker to niezależny pośrednik na 
rynku ubezpieczeniowym, doradca 
działający na zlecenie swojego klienta. 
Podkreślam, że broker nie reprezentuje 
żadnego towarzystwa ubezpieczeń. Jego 
zadaniem jest określenie, jakich ubez-
pieczeń potrzebuje dany klient, analiza 
rynku i wyszukanie dla klienta jak najlep-
szej oferty. Często działalność brokera 
polega na negocjacjach z firmami ubez-
pieczeniowymi indywidualnych warun-
ków ubezpieczenia i zarekomendowanie 
klientowi konkretnych rozwiązań. 

Jak widać, oferujemy specjalistyczne 
usługi, które są licencjonowane i podle-
gają państwowemu nadzorowi. Nie jeste-
śmy jeszcze liczną grupą zawodową. Nie 
dziwi mnie więc, że nasza działalność 
jest dotąd wielu nieznana. 

- Co potrzebne jest, aby zostać bro-
kerem ubezpieczeniowym?

Wiedza, doświadczenie i chęć stałego 
doskonalenia zawodowego. Poza tym 
kwestie formalne - zdanie egzaminu 
państwowego, uzyskanie zezwolenia 
Komisji Nadzoru Finansowego i polisa 
OC podobna jak w przypadku prawników 
czy doradców podatkowych. 

W naszej kancelarii pracują do-
świadczeni brokerzy z wieloletnim 
stażem, którzy często specjalizują się 
w konkretnych branżach. Zapewniamy 
tym samym należytą jakość porady 
oraz rekomendacji brokerskiej, której 
udzielamy naszym klientom.

- Komu potrzebny jest broker?
- Każdemu, kto ma w perspektywie 

zakup polisy. Klient - przede wszystkim 
przedsiębiorca - może zlecić brokerowi 
przygotowanie indywidualnie „skrojo-
nej na miarę” umowy ubezpieczenia, 
wynegocjowanie jej warunków z repre-
zentatywną grupą zakładów ubezpieczeń, 

asystę przy jej zawarciu oraz obsługę w 
czasie jej trwania. Szef czy właściciel 
firmy ma możliwość scedowania na 
specjalistów przeprowadzania często 
skomplikowanej i czasochłonnej pro-
cedury wyboru ubezpieczenia spośród 
wielu ofert w sytuacji braku czytelnych i 
jednoznacznych kryteriów ich porówny-
wania. W tym celu stosujemy procedury 
konkursowe lub przetargowe zgodne z 
prawem zamówień publicznych. 

- Każdy może skorzystać z usług 
brokera?

- Oczywiście. Wśród grona naszych 
klientów są przedsiębiorstwa pry-
watne i komunalne, firmy usługowe i 
produkcyjne, jednostki samorządowe, 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
szkoły, szpitale i wiele innych. Jednym 
słowem - wszelkie podmioty gospodar-
cze, mniejsze i większe - w tym również 
osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą oraz grupy zawodowe, jak 
np. lekarze, pielęgniarki, nauczyciele 
czy kierowcy. 

W ostatnim czasie zgłaszają się do 
nas firmy, które otrzymały odmowę 
zawarcia ubezpieczenia ze strony swo-
jego dotychczasowego ubezpieczyciela 
lub warunki ich ubezpieczenia zostały 
drastycznie zaostrzone. Staramy się po-
móc w takich przypadkach. Nasza praca 
polega wtedy na tym, co było pierwotnie 
funkcją brokera, czyli na wynalezieniu na 
rynku ochrony ubezpieczeniowej, często 
na specjalnych warunkach. 

W naszej pracy stawiamy na szybki, 
sprawny serwis ubezpieczeniowy po-
zwalający naszym klientom zaoszczędzić 
czas i pieniądze. Szczególnie cenimy 
sobie bliskie, stałe relacje partnerskie z 
firmami z naszego regionu.

Zapraszamy do naszego biura przy 
ul. Klonowica 13 w Jeleniej Górze. 
Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-16.

W sobotę, 19 stycznia przyszłego 
roku, organizujemy dzień otwarty w na-
szej kancelarii. Zapraszamy wszystkich 
chcących uzyskać nieodpłatną poradę 
lub poznać bliżej specyfikę naszej 
działalności. 

Twarze jeleniogórskiego biznesu

z Andrzejem Kamińskim, 
prezesem zarządu 

Działamy 
w interesie klienta
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O 12,31 procent więcej po-
datku zapłacą właściciele lokali 
mieszkalnych. W praktyce ozna-
cza to wzrost opłat o 4 złote 
rocznie. Procentowo największa 
podwyżka dotyczy mieszkań i 
budynków mieszkalnych, w któ-
rych zastosowano ekologiczne 
ogrzewanie - prawie 47 procent. 
Kwotowo oznacza to wzrost o 
15 groszy za metr kwadratowy 
rocznie.

Największy wzrost dotyczy 
stawki podatku od budynków 
lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 

- 80 groszy za metr kwadratowy, 
choć to tylko 4-procentowa wa-
loryzacja.

O nieco ponad 8 procent, czyli 
o 36 groszy za metr kwadratowy 
rocznie wzrosną stawki za lokale, 
w których działają podmioty służ-
by zdrowia.

Podatek od budowli nadal 
wynosić będzie 2 procent ich 
wartości. 

Wzrastają też wszystkie stawki 
podatku od gruntów. Najwyższy 
wzrost - ponad 42-procentowy 

- dotyczy gruntów zajętych na 
prowadzenie statutowej działal-
ności przez organizacje pożytku 
publicznego. O niespełna 10 
procent więcej zapłacą za grunty 
przedsiębiorcy, którzy zajmują je 
w związku z prowadzoną działal-
nością gospodarczą.

Wzrost stawek podatkowych 
przyniesie 2,3 miliona złotych 

dochodów więcej w przyszłorocz-
nym budżecie miasta.

Konieczność podwyżek władze 
miasta uzasadniają 4-procentową 
inflacją oraz wydatkami, jakie 
muszą być w przyszłym roku 
sfi nansowane, m.in. z dochodów 
własnych.

- Straty po lipcowej powodzi w 
Maciejowej sięgnęły 30 milionów 
złotych. Musimy mieć około 4-5 
milionów złotych na zabezpiecze-
nie wkładu własnego w obiecaną 
pomoc rządową na odbudowę 
zniszczonej infrastruktury - ar-
gumentował prezydent Marcin 
Zawiła.

- Nie podoba mi się, że pan 
prezydent gra tutaj powodzią w 

kontekście podatków od nieru-
chomości - ripostował Krzysztof 
Mróz z PiS-u. - Z jednej strony 
zapisuje pan w budżecie ponad 
milion złotych do wydania lekką 
ręką na tworzenie i działalność 
spółki, która ma się zająć akwa-
parkiem, a z drugiej chce od 
mieszkańców wyrwać dodatkowe 
ponad 2 miliony złotych.

- Ta ekonomia, którą się pan 
posługuje, dyskwalifi kuje pana. 
Ja nie wiem, czy ręce opadają, 
czy inne części ciała, ale napraw-
dę prosiłbym o wyższy poziom 
dyskusji - skwitował Hubert Papaj, 
zastępca prezydenta.

Konieczność uzyskania wyż-
szych dochodów w budżecie 
władze miasta argumentują tak-
że koniecznością sfi nansowania 

rosnących kosztów działalności 
oświaty. Subwencja nigdy nie 
pokrywała tych kosztów, a bu-
dżet tylko w tym roku dopłaci 
do tego 28 mln złotych. W 
przyszłym roku ma być to już 31 
milionów przy malejącej liczbie 
uczniów.

- Podwyżka podatków niczego 
nie rozwiąże. Potrzebny jest stały 
monitoring wydatków bieżących 
w oświacie i siatki godzin. Nie 
wiem, jak to się dzieje, ale liczba 
uczniów maleje, placówek ubywa, 
a liczba tzw. etatów przeliczenio-
wych w oświacie rośnie. Takimi 
operacjami nie da się zbilan-
sować oświaty - wyliczał radny 
Miłosz Sajnog.

- Nie da się uporządkować jed-
nej sfery działalności miasta, a 
inne zostawić. Niestety, w niemal 
każdej dziedzinie są problemy, 
które narastały latami, i nie mamy 
innego wyjścia, jak działać z każ-
dej strony. Naszym problemem 
jest to, że przerżnęliśmy okres 
koniunktury. Konkretne propozy-
cje oszczędności i ograniczania 
wydatków bieżących przedstawi-
my w projekcie przyszłorocznego 
budżetu. Jednym z takich działań 
będzie ograniczenie wydatków 
bieżących w sferze płac w urzę-
dzie miasta o 250 tysięcy złotych 

- dodał M. Zawiła.
Za podwyżką podatku od nieru-

chomości głosowało 15 radnych, 
5 było przeciw, a jeden wstrzymał 
się od głosu.                       GOK

Podatki w górę
Od 4 do prawie 47 procent wzrosną stawki podatku od 
nieruchomości w przyszłym roku w Jeleniej Górze. Radni PiS-u, 
którzy byli przeciwko podwyżkom, przekonywali, że to nadmierne 
drenowanie kieszeni mieszkańców. Władze miasta dowodziły 
natomiast, że wzrost stawek jest mniejszy niż w innych miastach 
i dopuszczalny przez Ministerstwo Finansów. Jednak niezbędny, 
bo wydatki są spore.
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