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Z PRAKTYKI20

N
o wy rok tak że nie bę dzie ła -
twy. Przed na mi kolejne
wy zwa nia, wdro że nia no -

wych roz wią zań or ga ni za cyj nych
i tech nicz nych w ubez pie cze niach
i ich dys try bu cji.

Prze łom ro ku to tak że czas pod -
su mo wań, ana liz oraz pla no wa nia;
ostroż ne go, re al ne go, uwzględ nia -
ją ce go ak tu al ną sy tu ację. Do ko nu -
jąc wła snych pod su mo wań, za sta -
na wia łem się nad jed nym aspek -
tem na szej dzia łal no ści, a mia no -
wi cie re ali za cją obo wiąz ko wych
szko leń za wo do wych wszyst kich
dys try bu to rów, w szcze gól no ści
agen tów i OFWCA, bo to śro do wi -
sko znam bar dzo do brze z wła snej
prak ty ki. 

Obec nie we wszyst kich agen -
cjach trwa ją roz li cze nia i za li cze -
nia agen tom/OFWCA obo wiąz ko -
wych szko leń za wo do wych. Prze pi -
sy usta wy i wy tycz ne UKNF są
w tym za kre sie ja sne i wy da wa ło by
się, że nie ma pro ble mów. To trze -
ba zro bić, do brze zro bić, zgod nie
z du chem, ja ki przy świe cał usta wo -

daw cy przy uchwa la niu usta wy
o dys try bu cji ubez pie czeń. 

Czy w prak ty ce jed nak tak
wszyst ko jest bar dzo do brze? Uwa -
żam, że nie za wsze. Te raz już bar -
dziej ja ko ob ser wa tor ży cia ubez -
pie cze nio we go, kie dyś wie lo let ni
or ga ni za tor sprze da ży na róż nych
szcze blach, wi dzę jesz cze wie le po -
zor no ści w dzia ła niu, od kle pa nia
na ło żo ne go obo wiąz ku, ale tak że
zbęd nych dzia łań. A wy da je mi się,
że kil ka rze czy moż na jed nak
uspraw nić, po pra wić i tym chciał -
bym się z czy tel ni ka mi „GU” po -
dzie lić, wy wo łać dys ku sję na ten te -
mat i mo że jed nak coś zmie nić.
Ko lej ność po ru szo nych te ma tów
jest przy pad ko wa, a nie we dług ich
waż no ści.

Roz sze rza nie usta wo wych 

za sad szko le nia za wo do we go 

po win no być za ka za ne

Usta wo daw ca usta lił mi ni mal ny
wy miar go dzin (co naj mniej 15)
nie zbęd ny do za li cze nia szko le nia.

Każ dy agent, OFWCA mo że go
roz sze rzyć, je śli np. po trze bu je od -
być szko le nia do sto so wa ne do fak -
tycz nie wy ko ny wa nych czyn no ści
agen cyj nych, co za le ca UKNF. Ale
nie któ re za kła dy ubez pie czeń roz -
sze rzy ły ten wy miar i wpro wa dzi ły
np. dwie do dat ko we go dzi ny
do obo wiąz ko we go szko le nia z za -
zna cze niem, że nie za li czą szko le -
nia bez nie go. 

Bo ję się, co bę dzie, je śli
za tym pój dą in ne ZU, bo ta kie
dzia ła nia – co wiem z prak ty ki –
są „za ra źli we”. 

W mul tia gen cji OFWCA ma ją
po kil ka, a na wet kil ka na ście za kła -
dów dla za bez pie cze nia swo je go
port fe la i po trzeb klien ta. Wte dy
każ da OFWCA bę dzie mu sia ła od -
być np. 20 do dat ko wych go dzin
obo wiąz ko we go szko le nia, czy li
po nad 100% wię cej, niż przy ję to
w usta wie IDD. Te ma ty ka też bar -
dzo czę sto bę dzie się po wta rza ła.
Uwa żam, że jest to nie po trzeb ne
i po win no być za ka za ne. 

Sys tem za li cza nia szko leń 

i prze cho wy wa nia do ku men ta cji

wy ma ga pil nej zmia ny 

Każ dy agent zgod nie z usta wą
od po wie dzial ny jest wspól nie
z ZU za pra wi dło we prze pro wa -
dze nie te go szko le nia (za pew nia ją
prze pro wa dze nie szko le nia). I zgod -
nie z in ter pre ta cją PIU to agent
jest od po wie dzial ny tak że za je go
za li cze nie, bo tyl ko on naj le piej
wie, ja kie czyn no ści je go OFWCA
wy ko nu je. 

Wy da je się to dla wszyst kich ja -
sne. Je śli tak, to uwa żam za zby -
tecz ne – a bar dzo, bar dzo pra co -
chłon ne – prze sy ła nie peł nej do ku -
men ta cji szko le nio wej przez agen -
ta do wszyst kich ZU, w któ rych
ma za re je stro wa ne OFWCA.
Agent za li cza szkole nia, za to od -
po wia da praw nie i je stem prze ko -
na ny, że mo że tak że prze cho wy -
wać ca łą do ku men ta cję, udo stęp -
nia jąc ją w ra zie po trze by ZU, or -
ga nom nad zo ru i kon tro li. Po wi -
nien po wia da miać tyl ko ZU
(oświad cze nie + wy kaz) o ukoń -
cze niu szko leń przez za re je stro wa -
ne OFWCA. 

Prze sy ła na do ku men ta cja jest
du ża, czę sto kil ku na sto stro ni co -
wa, bo nie któ re ZU wy da ją od -
dziel ne za świad cze nia na każ dą
go dzi nę szko le nia. To trze ba opra -
co wać, bo są za świad cze nia elek -
tro nicz ne i pa pie ro we – ska no wać,
po łą czyć, zro bić pli ki i wy sy łać za -
ko do wa ne do wszyst kich ZU. Je śli
agent po sia da kil ka set OFWCA,
to licz ba ta kich pli ków idzie
w dzie siąt ki ty się cy. 

Uwa żam, że to zbęd na pra ca,
bo agent usta wo wo jest od po wie -

dzial ny na rów ni z ZU za prze pro -
wa dze nie szko le nia (art. 12 pkt 5
usta wy), je go za li cze nie, a więc
i za prze cho wy wa nie do ku men ta -
cji szko le nio wej. Wszyst ko za le ży
od in ter pre ta cji za pi su usta -
wy IDD. 

Tak że dla ZU to do dat ko we ob -
cią że nia, bo trze ba zgro ma dzić,
opra co wać i ar chi wi zo wać dzie -
siąt ki ty się cy ta kich pli ków do ku -
men ta cji. I naj waż niej sze to chy ba
„ar chi wi zo wać”, bo – znam to
z prak ty ki – w ra zie po trze by szyb -
ciej do star czy to agent, niż od naj -
dzie się w za so bach ar chi wal nych. 

Dla te go uwa żam, że trze ba to
pil nie zmie nić. Je śli nie dla wszyst -
kich dys try bu to rów, to mo że dla
mul tia gen cji, któ re ma ją po -
nad 10, 30, 50... współ pra cow ni -
ków – OFWCA. Te agen cje są
tech nicz nie i or ga ni za cyj nie przy -
go to wa ne do zre ali zo wa nia te go
obo wiąz ku, wraz z za cho wa niem
za le ca ne go okre su prze cho wy wa -
nia do ku men ta cji szko le nio wej. 

Ocze ku je my jed no li te go sys te mu

szko le nia za wo do we go

By ło by też bar dzo do brze, aby
zor ga ni zo wać jed no li ty dla wszyst -
kich dys try bu to rów sys tem szko -
leń za wo do wych agen tów. Jed na
plat for ma szko le nio wa z jed no cze -
snym za li cze niem w RAU/UKNF.
Szcze gó ło wa te ma ty ka szko leń po -
win na być znacz nie szer sza w ra -
mach tej za war tej w za łącz ni ku
do usta wy. Tak aby każ dy obo wią -
za ny do szko le nia nie po wta rzał
co ro ku te go sa me go i mógł po -
wtó rzyć te mat do pie ro po np.
trzech la tach. 

Te ma ty po win ny być ja sno
przy pi sa ne do za le co nych: ma jąt -
ko we, ży cio we, gwa ran cje, za gad -
nie nia praw ne, ety ka, a mo że
i sprze daż. Dziś np. ten sam te -
mat, pro wa dzo ny przez tę sa mą
oso bę, wy stę pu je w za kła dzie ma -
jąt ko wym i ży cio wym. Spraw dzi -
łem oba i w 95%, a mo że i wię cej
się po wta rza.

Praw nie nie moż na nie za li czyć
te ma tu, bo jest z dwóch od ręb nych
za kła dów ubez pie cze nio wych. I to
wy ko rzy stu ją cza sem obo wią za ni
do szko le nia.

Czy jest to mrzon ka nie do re -
ali za cji? Uwa żam, że nie, bo
przy dzi siej szej tech ni ce jest to
w peł ni moż li we przez PIU,
UKNF lub in ne roz wią za nie. 

Agent/OFWCA sam wy bie rał -
by te ma ty do szko le nia, agent
na bie żą co kon tro lo wał swo je
OFWCA, a ZU nad zo ro wał, czy
obo wią zek zo stał pra wi dło wo speł -
nio ny. Za koń czo ne szko le nie po te -
stach spraw dza ją cych au to ma tycz -

nie by ło by za li cza ne i re je stro wa ne
w RAU/UKNF.

Coś do bre go jed nak się dzie je

Do brze, że PIU wy da ła za le ce -
nie i opra co wa ła wzór za świad cze -
nia o ukoń cze niu szko le nia za wo -
do we go. Mam jed nak ma łą uwa gę. 

Uwa żam, że na za świad cze niu
obo wiąz ko wo po wi nien znaj do wać
się nu mer PESEL oso by, któ rej
szko le nie do ty czy, a nie tyl ko nu -
mer z re je stru UKNF. W prak ty ce
dzia ła nia agen cji wszyst kie re je -
stry, wy ka zy są pro wa dzo ne we -
dług nu me ru PESEL, a nie we dług
nu me ru re je stra cji w or ga nie nad -
zo ru. To we dług te go nu me ru wy -
szu ku je my OFWCA, spo rzą dza my
wy ka zy, gro ma dzi my elek tro nicz -
nie da ne itd.

I na ko niec jesz cze ma ła kon -
sta ta cja. Usta wa okre śla, że każ da
obo wią za na do szko le nia oso ba
ma to zro bić do koń ca da ne go ro -
ku. Po tym agent za li cza szko le -
nia, gro ma dzi do ku men ta cję elek -
tro nicz ną i pa pie ro wą, po wia da -
mia ZU. 

Tym cza sem nie któ re za kła dy
ubez pie czeń żą da ły od agen cji
prze sła nia za li cze nia szko leń np.
do 30 li sto pa da 2020 r. Nie wiem,
czy to świa do me dzia ła nie, czy nie -
zro zu mie nie za pi sów usta wy.

Po dwóch la tach pro wa dze nia
szko le nia za wo do we go uwa żam,
że jest ono po trzeb ne, i je stem je go
zwo len ni kiem. Ale szko le nie do -
brze prze pro wa dzo ne, przy no szą -
ce ko rzy ści oso bom szko lo nym,
a nie trak to wa ne ja ko ni ko mu nie -
po trzeb ny do dat ko wy obo wią zek.
Dla te go zda rza ją się jesz cze dzia ła -
nia ukie run ko wa ne tyl ko na je go
speł nie nie. 

A naj waż niej sze jest speł nie nie
du cha usta wy IDD, za pew nie nie
każ de mu dys try bu to ro wi ubez pie -
czeń peł nych, no wych wia do mo ści
nie zbęd nych do speł nia nia funk cji
agen ta do rad cy. 

Z za pre zen to wa ny mi po wy żej
po glą da mi wie lu mo że się nie zga -
dzać, ale uwa żam, że war to się
nad ni mi za sta no wić, po szu kać no -
wych roz wią zań, ta kich, któ re za -
pew nią usta wo wy obo wią zek, ale
tak że uła twią pra cę or ga ni za to rom
te go szko le nia. 

I przy słu żą się szko lą cym się, je -
śli sa mi uzna ją, że te szko le nia są
dla nich przy dat ne w pra cy za wo -
do wej, a więc po trzeb ne i trak to wa -
ne ja ko na rzę dzie do sko na le nia
wie dzy i do świad czeń, a nie tyl ko
usta wo wy obo wią zek. 

dr Sta ni sław Ku ta
do rad ca za rzą du 
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Stary rok mamy już za sobą. Nie był on łatwy, można wręcz powiedzieć, że był trudny dla wszystkich w życiu
prywatnym, zawodowym oraz społecznym. Wiele się zmieniło, ale zdobyliśmy w nim wiele nowych doświadczeń
zawodowych i biznesowych. To, co było wcześniej niemożliwe, stało się rzeczywistością. To, do czego 
w normalnych warunkach dochodzilibyśmy przez kilka, a może i ponad dziesięć lat, zrobiliśmy w ciągu jednego
roku. To są pozytywne efekty stanu epidemii i długo można by je wymieniać. 

CO USPRAWNIĆ  ● CO POPRAWIĆ  ● CO ZMIENIĆ

Jeszcze o obowiązkowych
szkoleniach zawodowych

Po na wia my nasz ser decz ny apel o prze ka -
zy wa nie 1% Pań stwa po dat ku za ubie gły
rok na po moc dla wie lo let nie go współ -
pra cow ni ka „Ga ze ty Ubez pie cze nio wej” 
– Mar ka Śli per skie go.
Zbie ra ne fun du sze po zwa la ją przede wszyst kim opła cić
kosz ty do brej, pro fe sjo nal nej opie ki nad nim w co dzien -
nych czyn no ściach ży cio wych i w nie odzow nej re ha bi li -
ta cji (cier pi na nie ule czal ną, po stę pu ją cą po stać SM).
Ce lem jest rów nież moż li wość po wro tu Mar ka do pra -
cy w je go ulu bio nych jej wy mia rach – twór czej, umy -
sło wej i z po żyt kiem dla roz wo ju śro do wisk biz ne so -
wych w Pol sce.

Po móż my Mar ko wi Śli per skie mu!


