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Dobre ubezpieczenia

2019 r. był czasem dostosowywania 
się branży ubezpieczeniowej do IDD. 
To pierwszy pełny rok obowiązywania 
regulacji. Czy był łatwy? Oczywiście 
nie, ustawa dystrybucyjna każdemu 
dała się we znaki. Ale głównie w 
wymiarze formalnym, tzw. papier-
kowym, bo przecież my, jako 
profesjonalny broker, wiemy, że nasi 
Klienci muszą otrzymywać dobre 
produkty ubezpieczeniowe, najlepiej 
jak się da dostosowane do potrzeb. 
Nie potrzebowaliśmy regulacji, by 
mieć tego świadomość. To właśnie 
robiliśmy i wciąż robimy.

W 2019 r. wiele mówiło się o pra-
cowniczych planach kapitałowych.                  
Po pierwszym etapie zapisów                   
partycypacja w PPK wynosi 39%. 
To 1,1 mln pracowników. Poziom 
ten jest poniżej oczekiwań, ale 
właśnie rozpoczęła się druga transza,                   
skierowana do firm zatrudniających 
od 50 do 250 pracowników.                
To z kolei ok. 2 mln osób                                      
potencjalnie   zainteresowanych 
oszczędzaniem na emeryturę.

Istotnym tematem jest również 
sytuacja na rynku ubezpieczeń komu-
nikacyjnych. Najnowsze wyniki 
pokazują, że składka znów spada, 
co oznacza wojnę cenową. W III 
kwartale 2019 r. ubezpieczyciele 
zebrali 11,3 mld zł, o 2,1% mniej niż 
rok wcześniej. Rok 2020 zapowiada 
się niezmiernie emocjonująco.

Paweł Paluszyński
Prezes Zarządu 

Liczby kwartału

30,7 mld zł
wypłacone odszkodowania
i świadczenia

11,2 mld zł
odszkodowania i świadczenia 
z ubezpieczeń komunikacyjnych

14,2 mld zł
odszkodowania i świadczenia 
z ubezpieczeń komunikacyjnych

1,2 mld zł
odszkodowania 
za szkody spowodowane żywiołami
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Cywilnoprawna odpowiedzialność                       
pracodawcy za wypadki przy pracy

W Polsce od lat systematycznie spada liczba wypadków 
przy pracy, a ich głównej przyczyny upatruje się 
w nieprawidłowym zachowaniu pracowników. 

A co, jeśli wina leży po stronie pracodawcy?
  

Wypadek przy pracy
Okoliczności kwalifikujące określone 
zdarzenie jako wypadek przy pracy 
definiuje art. 3 ust. 1 Ustawy z 
dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322), 
zgodnie z którym za wypadek przy 
pracy uważa się nagłe zdarzenie 
wywołane przyczyną zewnętrzną, 
powodujące uraz lub śmierć, 
które nastąpiło: 1) podczas lub w 
związku z wykonywaniem przez 
pracownika zwykłych czynności 
lub poleceń przełożonych; 
2) podczas lub w związku z 
wykonywaniem przez pracownika 
czynności na rzecz pracodawcy, 

nawet bez polecenia; 3) w czasie 
pozostawania pracownika w 
dyspozycji pracodawcy w drodze 
między siedzibą pracodawcy a 
miejscem wykonywania obowiązku 
wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy 
pracy traktuje się m.in. wypadki, 
którym pracownik uległ w 
czasie podróży służbowej w 
okolicznościach innych niż ww., 
chyba że wypadek spowodowany 
został postępowaniem pracownika, 
które nie pozostaje w związku z 
wykonywaniem powierzonych mu 
zadań; podczas szkolenia w zakresie 
powszechnej samoobrony; przy 
wykonywaniu zadań zleconych przez 

działające u pracodawcy organizacje 
związkowe.

Zatem co do zasady bez znaczenia 
jest fakt, gdzie miał miejsce 
wypadek, jeżeli tylko pozostaje 
on z związku z wykonywaniem 
obowiązków pracowniczych.

Podstawa odpowiedzialności             
pracodawcy
Odpowiedzialność pracodawcy 
za wypadek przy pracy, w wyniku 
którego pracownik doznał szkody, 
wyznaczona jest jego winą, którą 
przewiduje art. 415 k.c., lub 
ryzykiem, jakie ponosi ze względu 
na rodzaj prowadzonej działalności 
określony w art. 435 k.c.

Na zasadzie winy pracodawca 
będzie odpowiadał wówczas, 
gdy wypadek wystąpi na skutek 
zawinionego działania bądź 
zaniechania, tzn. wówczas, gdy 
można postawić pracodawcy zarzut, 
że w konkretnych okolicznościach 
nie wykonał tego, co powinien, 
bądź podjął niewłaściwą decyzję 
i wykonał działanie, którego 
następstwem było wystąpienie 
wypadku przy pracy. W takim 
przypadku pracownik jest 
zobowiązany wykazać następujące 
przesłanki odpowiedzialności: 
szkodę (uszkodzenie ciała bądź 
rozstrój zdrowia), winę pracodawcy 
oraz związek przyczynowy 
między bezprawnym działaniem 
(zaniechaniem) a szkodą. 
Winą pracodawcy będzie 
przede wszystkim zaniedbanie 
obowiązków związanych z 
zapewnieniem pracownikowi 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. Jako przykłady 
można wskazać: zezwolenie na 
użytkowanie maszyny bez osłon/
zabezpieczeń, brak przeszkolenia 
pracownika dopuszczonego do 
pracy z zakresu BHP na danym 
stanowisku, niezapewnienie 
odpowiedniej odzieży ochronnej, 
niewłaściwy nadzór nad procesem 
produkcyjnym etc. 

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
dotyczy podmiotów prowadzących 
przedsiębiorstwo wprawiane w 
ruch za pomocą sił przyrody. W 
tym przypadku na pracowniku 
nie ciąży obowiązek wykazania 
winy pracodawcy, a jedynie musi 
udowodnić szkodę i jej związek 
z ruchem przedsiębiorstwa. 
Pracodawca zaś może uwolnić 
się od odpowiedzialności tylko 
przez wykazanie okoliczności 
egzoneracyjnych, którymi są: 
siła wyższa albo wyłączna wina 
poszkodowanego lub osoby 
trzeciej, za którą nie ponosi on 
odpowiedzialności. Przy czym 
wyłączna wina poszkodowanego 
występuje tylko wtedy, gdy jego 
zawinione działanie było jedyną 
przyczyną wypadku i prowadzącemu 
przedsiębiorstwo żadnej winy 
przypisać nie można. 

Odszkodowawczy charakter 
odpowiedzialności
W prawie polskim podstawową 
częścią systemu kompensacji 
szkód spowodowanych wypadkami 
przy pracy są świadczenia z 
ubezpieczenia wypadkowego. 
Natomiast cywilnoprawna 
odpowiedzialność pracodawcy ma 
charakter uzupełniający. Tak też 
wskazał Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 29.07.1998 r., sygn. akt II 
UKN 155/98. Zatem roszczenia o 
świadczenia uzupełniające mogą 
być wywodzone przez pracownika 
tylko wówczas, gdy limitowane 
świadczenia przyznane mu na 
podstawie przepisów ustawy 
wypadkowej nie pokrywają 
całości kosztów wynikłych z 
uszkodzenia ciała lub wywołania 
rozstroju zdrowia. Podobne 
stanowisko wyraził Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu wyroku z dnia 
22.06.2005 r., sygn. akt I PK 253/04:

 „(...) ocena wysokości 
dochodzonych roszczeń 
(odszkodowania i zadośćuczynienia) 
wymaga uwzględnienia 
wypłaconego powodowi 
jednorazowego odszkodowania. 
Otrzymane przez poszkodowanego 
świadczenie odszkodowawcze 
z ubezpieczenia społecznego 
(jednorazowe odszkodowanie) 
należy uwzględniać przy 
ocenie wysokości świadczeń 
uzupełniających, gdyż służy ono 
pokryciu kosztów i wydatków 
spowodowanych wypadkiem, a także 
rekompensuje doznaną krzywdę".

Zatem pracownik może skutecznie 
wystąpić przeciwko pracodawcy 

Monika Skotak
Specjalista ds. likwidacji szkód. 

GrECo Polska
Tel: +48 22 39 33 309

m.skotak@greco.services

dopiero po uzyskaniu świadczenia 
z ubezpieczenia wypadkowego 
wypłacanego przez ZUS. 
Przedwczesne skierowanie roszczeń 
do pracodawcy na podstawie 
Kodeksu cywilnego naraża 
pracownika na ich oddalenie.

Świadczenia z tytułu wypadków 
przy pracy
W zależności od wielkości 
doznanych urazów i ich następstw, 
poszkodowany pracownik może 
żądać od pracodawcy ekwiwalentu 
pieniężnego w postaci:

☑ jednorazowego odszkodowania za 
uszczerbek majątkowy;
☑ zadośćuczynienia pieniężnego za 
uszczerbek niemajątkowy;
☑ renty.

Roszczenia takie przysługują z 
mocy prawa również członkom 
rodziny poszkodowanego, jednak 
mogą zwrócić się z roszczeniem 
do zobowiązanego zakładu 
pracy w sytuacji, gdy wypadek 
przy pracy zakończy się śmiercią 
poszkodowanego. Analogicznie do 
powyższego mogą żądać:
☑ zwrotu kosztów leczenia 
i pogrzebu temu, kto je poniósł;
☑ jednorazowego odszkodowania za 
uszczerbek majątkowy;
☑ zadośćuczynienia pieniężnego za 
uszczerbek niemajątkowy;
☑ renty dla osoby, względem 
której ciążył na zmarłym ustawowy 
obowiązek alimentacyjny.

Oprócz odpowiedzialności cywilnej, 
pracodawca może zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności karnej, a także 
odpowiedzialności wynikającej z 
Kodeksu pracy. Ale to już zagadnienia 
na oddzielny wątek...  

Od zdarzenia do roszczenia Od zdarzenia do roszczenia 
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Odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przez pracowników tymczasowych

Z uwagi na braki kadrowe wielu przedsiębiorców coraz 
częściej korzysta z zatrudniania tzw. pracowników tym-
czasowych. Choć nie jest to sytuacja całkowicie nowa, bo 
od wielu lat przedsiębiorcy, głównie do prac sezonowych, 
zatrudniają właśnie takich pracowników, to w ostatnich 
kilku latach można zauważyć wzrost korzystania z ofert 
agencji pracy tymczasowej także wśród firm, które mają 
kłopoty ze znalezieniem stałych pracowników. 

Na plus
Rozwiązanie to jest dla przedsiębiorców o tyle 
korzystne, że pozwala na utrzymanie ciągłości pro-
wadzonej działalności i daje możliwość wywiązania się 
z własnych obowiązków, których nie sposób byłoby 
zrealizować z uwagi na pogłębiające się braki kadrowe. 
Z drugiej strony pracownicy tymczasowi – w przypadku, 
gdy sprawdzą się przy wykonywaniu swych zadań –  
często mają szansę na uzyskanie oferty stałej pracy.
Zasady zatrudniania pracowników oraz zakres ich 
odpowiedzialności cywilnej uregulowane są przez 
Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
z dnia 09.07.2003 r. (Dz.U. 2003, nr 166, poz. 1608). 
Pracownikiem tymczasowym jest pracownik zatrud-
niony przez agencję pracy tymczasowej na rzecz i pod 
kierownictwem tzw. pracodawcy użytkownika, a tym z 
kolei jest przedsiębiorca, który zawarł umowę z agencją.

Szkoda... że szkoda!
Jakie zdarzenia szkodowe mogą pojawić się dla 
przedsiębiorców w związku z zatrudnieniem pracowni-
ków tymczasowych?
W przypadku zatrudnienia pracowników tymczasowych 
wśród najczęściej występujących zdarzeń są szkody 
wynikające z nienależytego wykonania obowiązków, co 
zresztą jest typowe również dla pracowników zatrud-
nionych na stałe.

W przypadku szkód wyrządzonych pracodawcy 
użytkownika, przedsiębiorca w celu uzyskania odszko-
dowania może skorzystać z własnej polisy majątkowej (o 
ile zakres ubezpieczenia daje mu taką możliwość) lub też 
zgłosić roszczenia do agencji pracy tymczasowej, gdyż do 
pokrycia wszelkich ewentualnych szkód wyrządzonych 
przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy 
tymczasowej, zobowiązana jest właśnie agencja. Roszcze-
nia rozpatrywane są na zasadach i w granicach określonych 

przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowni-
ków. Należy pamiętać o tym, iż agencja odpowiada na 
zasadach określonych w Kodeksie pracy, tj. zgodnie z 
zasadami o odpowiedzialności materialnej pracowników 
art. 114–122 k.p., a nie na zasadach Kodeksu cywilnego                                                                                                                 
art. 415. Zasadą będzie więc odpowiedzialność 
do trzykrotności wynagrodzenia pracownika (przy 
nieumyślności), a nie odpowiedzialność do pełnej 
wysokości szkody. Dodatkowo należy pamiętać o tym,                                       
iż odpowiedzialność cywilna agencji ograniczona jest 
do odpowiedzialności za dostarczenie i dobór pracownika, 
ale nie za kontrolowanie procesu realizacji wykonywanej 
przez niego pracy.  

Odpowiedzialność
Agencja będzie więc odpowiadać wobec pracodawcy 
użytkownika, jeżeli nastąpią łącznie 4 przesłanki: 
powstanie szkoda w majątku pracodawcy użytkownika 
na skutek nienależytego wykonania/niewykonania 
obowiązków, z winy pracownika, a pomiędzy jego 
działaniem, a szkodą będzie istniał adekwatny związek 
przyczynowy (mający bezpośredni związek z powierzo-
nymi mu pracami). 

Odpowiedzialność pracownika (a w tym przypadku 
odpowiedzialność agencji) nie powstanie, jeśli będą 
zachodziły okoliczności ją wyłączające, np. działanie 
pracownika w granicach dopuszczonego ryzyka lub też 
niemożność wypełnienia obowiązków z winy praco-
dawcy użytkownika.

Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, 
jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego 
wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu 
wyrządzenia szkody, chyba że szkoda została wyrządzona 
pracodawcy użytkownika umyślnie. 

Anna Kowalska-Osuch
Operations Manager

Tel.: +48 22 39 33 308
a.kowalska-osuch@greco.services
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Wartość dodana ciągłości działania

Utrzymywanie procesów biznesowych 
w trakcie sytuacji kryzysowej

  

Od zdarzenia do roszczenia 

Coraz głośniejsze stają się apele 
o wprowadzanie systemów do 
zarządzania ciągłością działania 
przedsiębiorstwa. Głównym ich 
powodem są nowe zagrożenia, takie 
jak cyberprzestępczość, ale także 
znane od dawna przesłanki, jak 
bezpieczeństwo łańcucha wartości. 

Ciągłość działania (BC) to utrzy-
mywanie procesów biznesowych 
przedsiębiorstwa w trakcie sytuacji 
kryzysowej. Planowanie ciągłości 
działania (BCP) zapewnia identyfikację 
i ocenę ryzyka w sytuacjach 
awaryjnych, podejmowanie odpo-
wiednich środków zapobiegawczych 
i naprawczych oraz uporządkowane 
zarządzanie ponownym uruchamia-
niem procesów.

Takie całościowe podejście – od 
analizy procesów, oceny ryzyka, pro-
jektowania i wdrażania rozwiązań 
technicznych, po aktywne 
zarządzanie kryzysowe w trakcie i po 
wystąpieniu szkody – nazywane jest 
zarządzaniem ciągłością działania 
(ang. Business Continuity Manage-
ment, BCM). Obowiązującą normą w 
tym zakresie jest ISO 22301. 
Tyle, jeśli chodzi o teorię. 

Teraz praktyka!
Praktyka pokazuje, że w ciągu 
ostatnich dwóch lat znacznie wzrosło 
zainteresowanie systemami BCM. Nie 
tylko w przemyśle motoryzacyjnym, 
gdzie BCM zawsze było istotne. Dziś w 
prawie wszystkich gałęziach przemysłu 
zarządzanie ciągłością działania zyskuje 
na znaczeniu.
Głównym powodem jest z jednej 
strony bezpieczeństwo łańcucha 
wartości – stosowanie metody Just in 
Time, koncepcji Lean Management czy 
też globalnej sieci w łańcuchu dostaw 
– a z drugiej strony coraz częstsze 
szkody wynikające z zagrożeń takich 

jak cyberprzestępczość lub nieprzewi-
dywalne zdarzenia naturalne.
Często stopień wdrożenia systemu 
BCP/BCM nie jest zgodny z wymogami 
lub priorytetami procesu zarządzania 
ryzykiem. Badania, ale także 
osobiste doświadczenia pokazują, 
że firmy szacują wysiłek związany z 
wdrożeniem systemu jako zbyt wysoki, 
zaś ryzyko wystąpienia szkód często 
jako zbyt niskie. Systematycz-
nemu zarządzaniu ciągłością działania 
grozi zatem taki sam los, jak wielu 
innym środkom zapobiegającym lub 
minimalizującym szkody: jego szcze-
gólna wartość jest doceniania dopiero 
wtedy, gdy coś się naprawdę wydarzy!

GrECo, jako broker i doradca ubezpie-
czeniowy, towarzyszy swoim klientom 
w codziennej pracy przy naprawianiu 
szkód, które potencjalnie mogą zagrozić 
istnieniu poszkodowanej firmy. Okazuje 
się przy tym, że te przedsiębiorstwa, 
które korzystały z BCP, wychodzą z 
dużych szkód niemal bez szwanku.              
Na dodatek są w stanie bardzo szybko 
i bezpiecznie realizować ponownie 
zamówienia dla swoich klientów, 
a często nawet wzmacniają swoją 
reputację. 

Perfekcyjne przygotowanie
To jest właśnie ta wielka „wartość 
dodana” systemu BCP: takie przygoto-
wanie na ewentualną szkodę, żeby w 
sytuacji kryzysowej można było działać 
w sposób systematyczny i zaplano-
wany. Niezbędne „działania dodatkowe“ 
uzależnione są od wybranej metodolo-
gii. Aby dostosować je do rzeczywistych 
potrzeb firmy, eksperci GrECo Risk 
Engineering, w oparciu o ISO 22301, 
opracowali ustrukturyzowaną metodę 
przygotowania BCP. Dzięki tej metodzie 
system zarządzania ciągłością jest prosty 
i zrozumiały. To firma, indywidualnie i w 
zależności od potencjalnego zagrożenia 

i dostępnych środków, decyduje, jak 
dalece powinna zastosować BCP. 
Pomóc sobie samym
W ramach warsztatów, trwających 
zazwyczaj jeden dzień, GrECo przed-
stawia pracownikom odpowiedzialnym 
w firmie za BCP metodologię działania. 
Szkolenie jest prowadzone na 
podstawie określonego z góry scena-
riusza zakładającego (duże) szkody. 
Celem jest stworzenie „wzorcowego” 
planu – tak, aby możliwe było zastoso-
wanie przyjętej metodologii również  
do innych scenariuszy ryzyka, a także 
opracowanie kompleksowego systemu 
zarządzania ciągłością działania. 

Dla Ciebie
Dzięki temu będziesz mieć pewność, 
że „wartość dodana“ wprowadze-
nia BCP uzasadni wszelkie „działania 
dodatkowe“. System zaprojektowany 
jest w sposób prosty, przejrzysty                                                                             
i zrozumiały, a w przypadku 
poważnych szkód nie obciąża 
firmy nieprzyjemnymi „niespod-
ziankami” oraz nie zagraża Twoim 
zobowiązaniom wobec klientów. 

Nawet jeżeli w BCP nie zostanie 
uwzględniony jakiś rodzaj szkody, 
która akurat dotknie Twoją firmę, nie 
będzie to koniec świata! Zwłaszcza w 
przypadku średnich przedsiębiorstw 
opracowanie trzech, czterech lub pięciu 
scenariuszy szkód w formie planów 
ciągłości działania pozwoli na zebranie 
wystarczającego doświadczenia, 
zarówno merytorycznego, jak i meto-
dologicznego, aby umożliwić optymalne 
przygotowanie się na ewentualne 
zdarzenia powodujące poważne straty.

Dipl.-Ing. Johannes Vogl
General Manager 

GrECo Risk Engineering
Tel: +43 5 04 04 - 160
j.vogl@greco.services
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Bezpieczny budynek

Wskazówki dla właścicieli i zarządców dotyczące                                                       
bezpieczeństwa obiektów

1. Stosuj się do obowiązków wynikających z pow-
szechnie obowiązującego prawa, w tym obowiązków 
wynikających m.in. z prawa budowlanego (Ustawa 
z dnia 07.07.1994 r., Dz.U. 2019, poz. 1186) oraz 
przepisów ppoż.

2. Przeprowadzaj okresowe kontrole: 

 ▪ co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu 
stanu technicznego:

a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na 
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c. instalacji gazowych (w tym również pieca gazowego),
d. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 

wentylacyjnych).

 ▪ co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania 
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowla-
nego oraz jego otoczenia; kontrola 5-letnia stanu 
technicznego obiektu budowalnego obejmuje swoim 
zakresem kontrolę roczną.

 ▪ co najmniej raz na 5 lat, polegające na badaniu insta-

lacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 
uziemień instalacji i aparatów.

 ▪ zgodnie z § 3 Rozporządzenia MSWiA w sprawie 
ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów z 7 czerwca 2010 r. należy wykonywać 
przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne 
urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, w okre-
sach ustalonych przez producenta, nie rzadziej 
jednak niż raz w roku.

3. Na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek dokony-
wania wszelkich niezbędnych napraw, które mogłyby 
wpłynąć na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 

4. To właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać                       
i zapewnić utrzymanie czystości, w tym realizację czynności 
dotyczących odśnieżania w okresie zimowym (Ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 
13.09.1996 r., Dz.U. nr 132, poz. 622).

5. Właściciel musi dokonywać systematycznej kontroli 
zdrowotności drzew i krzewów.

Wskazówki dla właścicieli i zarządców obiektów 
dotyczące bezpieczeństwa prowadzonych działań:

1. Sporządź Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz 
przeszkol pracowników.

 ▪ Podstawowym celem Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych 
w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym 
oraz innych, które muszą być zachowane w czasie                  
eksploatacji obiektu budowlanego.

 ▪ Do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa 
Pożarowego oraz przestrzegania ustaleń w niej zawar-
tych zobowiązani są wszyscy pracownicy, ponieważ 
problemy związane z pożarami i innymi zagrożeniami w 
obiektach budowlanych, najczęściej wywołane są przez 
ludzi przebywających w danym obiekcie, co przeważnie 
wynika z ich niewiedzy oraz braku szkoleń z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej.

 ▪ Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wykonywane 
są zawsze indywidualnie w odniesieniu do specyfiki, 
przeznaczenia i sposobu użytkowania danego obiektu 
budowlanego oraz obejmują część pisemną i graficzną 
(plany ewakuacji).

2. Przestrzegaj obowiązujących przepisów, które mają na celu 
zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów 
o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji 
urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicz-
nego, a także przepisów prawa budowlanego.

3.  W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo 
(np. spawanie) stosuj się do zaleceń Rozporządzenia MSWiA 
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków.

4. Stosuj się do decyzji i zaleceń wydawanych przez 
właściwe władze oraz wszelkich wymogów zawartych                 
w przepisach szczególnych, w tym w umowie ubezpiec-
zenia i zaleceń w zakresie ochrony mienia przed szkodą:

 ▪ na czas nieobecności personelu należycie zabezpieczaj 
drzwi i okna;

 ▪ utrzymuj w należytym stanie technicznym wszelkie 
zabezpieczenia i systemy alarmowe; 

 ▪ utrzymuj w należytym stanie technicznym posiadane 
mienie i niezwłocznie usuwaj wszelkie usterki i szkody, 
jak również zapewniaj należytą konserwację urządzeń, 
maszyn etc.;

 ▪ eksploatuj posiadane mienie zgodnie z zaleceniami                        
i wskazówkami producenta lub dostawcy tego mienia, 
przestrzegaj powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa i norm, w szczególności w zakresie ochrony osób 
i mienia, ochrony przeciwpożarowej, budowy i eksploa-
tacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru 
technicznego nad tymi urządzeniami;

 ▪ stosuj się do norm, zaleceń i wymogów organów                                                     
administracji państwowej i samorządowej 
dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej działalności;  

 ▪ dbaj o konserwację przewodów, zbiorników i urządzeń 
doprowadzających i odprowadzających wodę, parę 
lub inne ciecze (wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania i innych instalacji);

 ▪ stosuj właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia 
przed mrozem przewodów, zbiorników i innych urządzeń 
służących do rozprowadzania wody lub innych cieczy.

Anna Kowalska-Osuch
Operations Manager

Tel.: +48 22 39 33 308
a.kowalska-osuch@greco.services

Od zdarzenia do roszczenia Od zdarzenia do roszczenia 
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Smartes Housekeeping 4.0                                                                                                                                              
                                             

                                                                                                                                  
Spotlight rozmawia z Johannem A. Weinbergerem, 

dyrektorem zarządzającym Weinberger Holz, o pożarze 
z 2013 roku i innowacyjnym odkurzaczu automatycznym, 

który dzisiaj wydaje się niezastąpiony.

SPOTLIGHT: „Zatrudniony” u Pana jest automatyczny robot 
odkurzający. Jak do tego doszło?

WEINBERGER: W 2013 roku zobaczyliśmy, jak bardzo 
uciążliwy może być pył podczas prac gaśniczych – 
a przede wszystkim zobaczyliśmy, gdzie ten pył dociera. 
Szczególnie niekorzystne dla procesu sprzątania jest 
połączenie zintegrowanej linii produkcyjnej i pracy na trzy 
zmiany. Wraz z innowacyjnym szwajcarskim start-upem 
Kemaro (www.kemaro.ch) znaleźliśmy producenta, który 
oferuje odpowiednie, płaskie odkurzacze automatyczne. 
Łączą one w sobie funkcję ręcznego zamiatania i ssania 
z automatyką, niezależną nawigacją, nowoczesną 
technologią czujników i sztuczną inteligencją.

SPOTLIGHT: Jakie są zalety regularnego stosowania 
automatycznego odkurzacza? 

WEINBERGER: Udało nam się zasadniczo zredukować 
generowanie pyłu, dzięki czemu w powietrzu jest mniej 
kurzu. W weekendy robot może się swobodnie poruszać 
i oczyścić wszystkie ciągi komunikacyjne wózków 
widłowych. 

SPOTLIGHT: Uważa Pan, że robot zwiększa 
bezpieczeństwo Waszej firmy?

WEINBERGER: Tak, a także dostępność urządzeń. Mniej 
pyłu oznacza mniej zanieczyszczeń czujników, filtrów 
i innych elementów. Ten „inteligentny” pomocnik 
sprzątający jest dla nas udogodnieniem, z którego nie 
mógłbym już zrezygnować. 

SPOTLIGHT: Proszę opisać nam ten wielki pożar z 2013 roku.

WEINBERGER: Podczas pożaru w naszym zakładzie 
w Salzburgu wszystkie nowe obiekty zostały całkowicie 
zniszczone. Stare podobno pozostały nieuszkodzone 
– przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jak naprawdę 
wyglądały w owym czasie podzespoły elektroniczne 
maszyn, mogliśmy wtedy tylko zgadywać.

SPOTLIGHT: Jak wygląda to dzisiaj, 6 lat po pożarze? 

WEINBERGER: Wymieniliśmy wszystkie stare obiekty, także 
te „nieuszkodzone". Dzięki odszkodowaniu z ubezpieczenia 
i dużym inwestycjom własnym zbudowaliśmy całkowicie 
nowy zakład i jednocześnie podnieśliśmy poprzeczkę dla 
najnowocześniejszych rozwiązań w naszej branży.

SPOTLIGHT: A co zmieniliście w procesach produkcyjnych?

WEINBERGER: Maszyny są nie tylko skomputeryzowane, 
ale także dużo częściej komunikują się między sobą. 
Komputer główny może – w ramach danej struktury – 
niezależnie sterować maszynami i strefami zakładu, a także 
przydzielać im zadania. 

SPOTLIGHT: Jak wyglądają w Pana firmie środki ochrony 
przeciwpożarowej?

WEINBERGER: Przed pożarem całkowicie 
zmodernizowaliśmy system ochrony przeciwpożarowej. 
Zareagował on tak szybko, że mogliśmy zapobiec jeszcze 
większym szkodom. Obecnie na bieżąco go aktualizujemy. 

SPOTLIGHT: Jakie środki zapobiegawcze posiadacie? 

Weinberger: Najróżniejsze. Podam tylko najnowsze 
przykłady: klimatyzatory recyrkulacyjne do bezpyłowego 
chłodzenia wszystkich rozdzielni, osobne sekcje do 
przechowywania klejów oraz zmiana oświetlenia na ledowe. 
Ważną kwestią jest również ograniczenie zapylenia.

Weinberger Holz GmbH
Historia sukcesu firmy Weinberger rozpoczęła się w 1929 r. od budo-
wy małego tartaku w Reichenfels w dolinie Lavanttal w Karyntii. Dziś 
znajduje się tutaj siedziba tej rodzinnej firmy, będącej liderem na ryn-
ku belek duo/trio, belek laminowanych i belek klejonych. 
Od 2014 r. w zakładzie produkcyjnym w Salzburgu Abtenau pro-
dukowane są elementy z drewna klejonego i elementy sufitowe. 
Charakterystyczną cechą Weinbergera jest jego innowacyjność, dzięki 
której firma zdobyła już kilka nagród.

Źródło: austriackie wydanie Spotlight, nr 2, październik 2019 r.
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GrECo JLT Specialty 
Financial Institutions
Finanzinstitute sind zahlreichen Risiken ausgesetzt, die auch 
existenzbedrohend werden können. GrECo JLT informiert über 
die Financial Lines - versicherbare Risiken für Banken. 

What our clients say

GrECo JLT Specialty 
Construction

Wyselekcjonowana sieć                        
warsztatów
Nasi partnerzy to serwisy naprawcze świadczące usługi 
najwyższej jakości. Oczekujemy od nich szybkości wykonania 
usługi oraz dodatkowych benefitów dla Klienta.
 
www.greco.services

Nawiązując współpracę z ponad 230 warsztatami blachar-
sko-lakierniczymi oraz 160 warsztatami szybowymi w całej 
Polsce, GrECo stworzyło własną sieć naprawczą pojazdów. 
Stale prowadzimy też dalsze rozmowy z wyselekcjonowany-
mi warsztatami w celu poszerzenia sieci naprawczej.  

Zalety korzystania z sieci naprawczej GrECo 
dla naszych Klientów:

 ▪ Nieodpłatny pojazd zastępczy na cały okres naprawy;
 ▪ Priorytetowe traktowanie napraw pojazdów zleconych 

przez GrECo;
 ▪ Możliwość korzystania przy naprawach pojazdów 

z metody SMART (Small and Medium Area Repair                        
Technologies);

 ▪ Opieka specjalisty ds. likwidacji szkód z ramienia GrECo 
w zakresie naprawy pojazdu;

 ▪ Doradztwo specjalisty ds. likwidacji szkód z ramienia 
GrECo w zakresie szczegółów likwidacji szkody;

 ▪ Nadzór specjalisty ds. likwidacji szkód z ramienia GrECo 
nad sprawną likwidacją szkody przez ubezpieczyciela;

 ▪ Usługi dodatkowe związane ze szkodą, typu: holowanie 
pojazdu, usługa door-to-door;

 ▪ Usługi dodatkowe niezwiązane ze szkodą, typu: wynajem 
pojazdu na korzystnych warunkach; 

 ▪ Brak kaucji, brak limitu kilometrów,                                    
konkurencyjne ceny. 

Jak skorzystać z sieci naprawczej i skutecznie zlikwi-
dować szkodę komunikacyjną? 

1. Zgłoś szkodę na infolinii GrECo. Tam uzyskasz pomoc w 
sprawie holowania pojazdu oraz otrzymania samocho-
du zastępczego zgodnie z zawartym ubezpieczeniem; 

2. GrECo zgłosi za Ciebie szkodę do odpowiedniego 

ubezpieczyciela i zleci wykonanie oględzin pojazdu 
lub ustali samolikwidację szkody;

3. GrECo przeanalizuje zakres uszkodzeń pojazdu i w 
porozumieniu z Tobą wybierze odpowiedni warsztat 
naprawczy;

4. GrECo uzyska od ubezpieczyciela dokumentację z 
oględzin pojazdu i przekaże ją Tobie bądź do wybra-
nego serwisu naprawczego;

5. GrECo będzie koordynować termin wykonania               
naprawy i gromadzenie dokumentów potrzebnych 
do wypłaty odszkodowania;

6. GrECo uzyska od ubezpieczyciela decyzję wypłaty 
odszkodowania;

7. W uzasadnionych przypadkach GrECo przeprowadzi 
proces odwoławczy od decyzji ubezpieczyciela;

8. Na koniec GrECo przekaże decyzję wydaną przez 
ubezpieczyciela wraz z informacją o ewentualnym 
odwołaniu od decyzji.

Sieć naprawcza GrECo

Kiedy masz problem z samochodem, czyli jak skutecznie 
zlikwidować szkodę komunikacyjną

  

Mateusz Łapacz
Manager Zespołu Likwidacji 

Szkód Komunikacyjnych
Tel.: +48 22 39 33 303

m.lapacz@greco.services

Od zdarzenia do roszczenia 
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Wśród nietypowych sytuacji dotyczących 
szkód osobowych Ergo Hestia podaje 
przykład pewnego wypadku na 
motorowerze: 
„Jechały nim 3 osoby, właściciel siedział w 
środku, a pojazd prowadził jeden z braci 
bliźniaków. Roszczenia zgłosili wszyscy 
trzej. Właściciel twierdził, że prowadził 
jeden z braci, ale nie wie, który, bo ich 
nie rozróżnia, a bracia konsekwentnie 
zeznawali, że to ten drugi”.

Inna ciekawa sprawa dotyczyła 
niedopałka papierosa znalezionego w 
mrożonych warzywach. Ubezpieczyciel 
otrzymał roszczenie o „rozstrój zdrowia 
męża, który niedopałek nadgryzł, oraz 
o dobra osobiste żony, która kolację 
szykowała”. 

Jeszcze inne zgłoszenie dotyczyło 
potrącenia pieszego, który w wyniku 
upadku obtarł kolano. 
W związku z powyższym 
poszkodowany wniósł o zwrot 
kosztów zakupu  2 l spirytusu, którego 
miał używać do... przemywania rany.

 W kolejnym przypadku poszkodowany 
przyszedł zawrzeć umowę ubezpieczenia 
do znajomego agenta, który witając się 
„na misia”, złamał mu żebra.

Nietypowe roszczenia...                                          
...czyli z czym mierzą się ubezpieczyciele!

Odszkodowanie za niedopałek papierosa w mrożonce, 
za zgubione w lesie świnie i atak krokodyla w basenie... 

czyli nietypowe roszczenia, z którymi musieli zmierzyć się 
ubezpieczyciele.

Oryginalnych roszczeń naprawdę 
jest wiele! Kolejne przypadki? Proszę 
bardzo!

 ▪ Zalanie dwóch pięter biurowca 
z „winy" drona uruchomionego 
nieumyślnie przez pracownika 
ubezpieczonego. Wznosząc się, 
dron uszkodził tryskacz instalacji 
przeciwpożarowej.

 ▪ Zdarzenie z udziałem nastolat-
ki, która postanowiła uciec z 
zakładu poprawczego, zsuwając 
się po własnoręcznie przygo-
towanej linie z prześcieradeł. 
W trakcie schodzenia złapał ją 
skurcz w nodze, puściła „linę” 
i spadła na ziemię, a następnie 
pozwała zakład poprawczy z OC 
jego działalności.

Na psa urok!
Jeżeli chodzi o nietypowe szkody z 
OC w życiu prywatnym, to najwięcej 
zdarzeń dotyczy posiadaczy zwierząt. 
Poza standardowymi szkodami 
polegającymi na poszarpaniu 
nogawki spodni, pogryzieniu mebli 
w wynajmowanym mieszkaniu 
albo zaatakowaniu przez psa 
pojazdu należącego do teściowej 
ubezpieczonego... zdarzają się również 

przypadki, kiedy zwierzę samą 
swoją obecnością przyczynia się do 
powstania szkody. Jak podaje rzecznik : 
„Kiedyś otrzymaliśmy zgłoszenie szkody 
osobowej, w której to poszkodowany 
potknął się o krawężnik, ponieważ 
przestraszył się kota, który przeszedł 
przed nim przez chodnik”.
Największe wrażenie na 
ubezpieczycielu zrobiło jednak 
oświadczenie poszkodowanego, który  
swojego martwego psa, zagryzionego 
przez psa ubezpieczonego, postanowił 
zatrzymać do czasu oględzin w 
domowej zamrażarce...
W innym przypadku właściciel 
suki zażądał odszkodowania za jej 
„nieskuteczną” sterylizację. Jak się 
bowiem okazało, w wyniku błędu 
lekarza, zwierzę wciąż było płodne. 
Roszczenie dotyczyło m.in. kosztów 
utrzymywania i wyżywienia suki 
oraz szczeniąt, a także uszkodzonego 
ogrodzenia i drzwi do domu 
poszkodowanej przez „obce” psy, 
które chciały dostać się do suki w 
czasie cieczki.

Z kolei do Link4 zgłoszono szkodę po 
wypadku drogowym z udziałem pojazdu 
przewożącego żywą trzodę chlewną. W 
wyniku uszkodzenia naczepy zwierzęta 

rozbiegły się po lesie, a ponieważ ich 
nie znaleziono – ubezpieczyciel musiał 
wypłacić odszkodowanie w wysokości 
12,6 tys. zł.

Artyzm szkody
Z ciekawą szkodą zetknęła się Axa 
Art, która wypłaciła odszkodowanie 
za zniszczone dzieło (miska z 
deszczówką) prezentowane na 
wystawie sztuki nowoczesnej. 
Walorów instalacji nie doceniła 
sprzątaczka, która wodę wylała, 
a miskę starannie wyczyściła. 
Autor zniszczonego eksponatu 
zgłosił roszczenie, a ubezpieczyciel 
odszkodowanie wypłacił.
Kolejna historia miała miejsce kilka 
lat temu w Nowym Jorku. „Podczas 
wyburzania starego budynku 
przeznaczonego do rozbiórki, 
operator rozbijarki nadał zbyt mocny 
pęd kuli wyburzeniowej, wskutek 
czego przeleciała ona przez okno 
salonu w apartamencie położonym 
w budynku naprzeciwko i uszkodziła 
wiszący na ścianie obraz Giorgia 
de Chirico, pozostawiając w nim 
ogromną dziurę”. Obraz poddano 
renowacji, jednak nie zdołano 
przywrócić go do stanu sprzed szkody. 
Wartość szkody oszacowano łącznie 

na 400 tys. euro. Paradoksalnie, 
mimo że skutki szkody są nadal 
widoczne, ten incydent tak rozsławił 
obraz, że jego wartość rynkowa 
wzrosła.

W wolnym czasie...
Wypadki zdarzają się też na 
wakacjach. Towarzystwo Ubezpieczeń 
Europa otrzymało zgłoszenie od 
Polaka spędzającego urlop w RPA. 
„Grupa Polaków wypoczywała tam w 
4-gwiazdkowym hotelu, którego teren 
graniczył z parkiem narodowym. 
Wieczorem, ok. godziny 21.00, turyści 
postanowili skorzystać z basenu 
na terenie hotelu (...). Zignorowali 
tabliczki zabraniające kąpieli po 
godzinie 20.00.  Podczas kąpieli 
zaatakował ich krokodyl, który znalazł 
sposób, żeby pokonać zabezpieczenia 
hotelowe i pływał w tym samym 
czasie w basenie. Jeden z mężczyzn 
trafił do szpitala z obrażeniami twarzy, 
głowy i ręki”.

Historia zna też przypadek 
zadośćuczynienia za... brak ochoty 
na seks. Sprawa dotyczyła wypadku 
komunikacyjnego z udziałem 
54-letniego mężczyzny, który doznał 
nie tylko obrażeń fizycznych, ale 

również zmuszony był rozpocząć 
leczenie u seksuologa w związku 
z brakiem chęci współżycia oraz 
osłabieniem erekcji. Mężczyzna złożył 
pozew przeciwko ubezpieczycielowi 
sprawcy wypadku. Sąd zasięgnął 
opinii biegłego, który rozpoznał u 
powoda dysfunkcję seksualną. Jej 
przyczyn doszukiwał się w przeżyciach 
związanych z wypadkiem. 
Sąd uwzględnił ten dość nietypowy 
rodzaj krzywdy, uznając, iż „dla 
młodego mężczyzny tego rodzaju 
dolegliwości są szczególnie istotne, 
znacząco wpływają na jakość 
życia, a także życia jego rodziny…”. 
Wyrok został podtrzymany przez 
sąd apelacyjny. Ostatecznie 
poszkodowany otrzymał 40 tys. zł 
zadośćuczynienia. Oczywiście kwota 
ta nie została oparta na jednej 
przesłance. Mężczyzna odniósł 
bowiem liczne urazy fizyczne, 
których leczenie było długotrwałe.

Monika Skotak
Specjalista ds. likwidacji szkód. 

GrECo Polska
Tel: +48 22 39 33 309

m.skotak@greco.services
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Ubezpieczanie dzieł sztuki              
to dbałość o dobra kultury 

Zakłady ubezpieczeń mają bardzo ograniczoną ofertę dla        
rynku dzieł sztuki. Dzięki dokładnej analizie ryzyka, niezależnej 
ocenie i obiektywnemu porównaniu różnych produktów 
ubezpieczeniowych eksperci GrECo mogą opracować koncepcję 
takiego programu ubezpieczeniowego, który najlepiej będzie 
odpowiadać indywidualnym potrzebom Klienta.
 
www.greco.services

Różowa pantera w Zielonym Sklepieniu

Rabunek w Dreźnie – czyli co może                                      
pokryć ubezpieczenie

 
  

Od zdarzenia do roszczenia 

Znowu możemy się przekonać, że 
spektakularne włamanie z kradzieżą 
kosztowności wywołuje w prasie 
ogromną fascynację. Wzrastają 
nakłady, a przebieg włamania 
i kradzieży jest szeroko 
komentowany i dyskutowany. 
Gdy do takiego włamania dochodzi 
w filmie, w pewnym momencie 
zwykle jeden ze złodziei mówi 
"Nie rób nic głupiego, to jest 
ubezpieczone". Ale jakie są 
konsekwencje?

Czy pracownicy brali w tym 
udział? 
Z naszego doświadczenia wynika, że 
w przypadku takiego jak ten napadu 
na dużą skalę, jakiś godny zaufania 
pracownik doradza złodziejom, 
np. jak są kontrolowane systemy 
alarmowe, gdzie znajdują się 
najlepsze wejścia lub jak wygląda 
dokładna lokalizacja obiektu. 
Oznacza to, że ubezpieczenie 
musi pokrywać także nielojalność 
pracowników. W przeciwnym razie, 
jeżeli pracownik był zaangażowany 

w rabunek, roszczenie zostanie 
odrzucone. Z reguły standardowe 
ubezpieczenia majątkowe nie 
zapewniają takiej ochrony.

Konieczna jest specjalna ochrona
Ubezpieczenie od nieuczciwości 
obejmuje osoby, które mają 
bezpośredni dostęp do majątku 
firmy. Podobnie jak członkowie 
rodziny nie są objęci polisą 
ubezpieczeniową gospodarstwa 
domowego, tak samo ubezpieczenie 
majątkowe nie obejmuje 
pracowników spółki. Ubezpieczenie 
od nieuczciwości pracowników 
oferuje samodzielny limit dla 
przedsiębiorców.

Obejmuje ono utratę mienia, 
środków pieniężnych, kosztowności 
i innych aktywów, które są 
sprzeniewierzane przez pracowników 

lub w drodze zmowy pracowników                
z innymi osobami.
Dotyczy to bezpośredniego nabycia, 
włamania lub napadu z bronią 
w ręku. Ubezpieczenie od ryzyk 
sprzeniewierzenia, zwane CRIME, 
oferuje ochronę, obejmującą 
także kradzież przedmiotów 
wartościowych oraz straty 
spowodowane fałszerstwami 
i przestępstwami komputerowymi.

Ponieważ oszustwa dotykają 
obecnie rokrocznie co drugie 
przedsiębiorstwo w Europie, ten 
rodzaj ochrony ubezpieczeniowej 
staje się coraz bardziej popularny 
wśród przedsiębiorstw. Może on 
przynajmniej złagodzić finansowy ból 
wydarzenia, choć nie wyeliminuje 
szoku dla firmy, gdy okaże się, że 
zaufany pracownik zaangażował się 
w działanie przestępcze.
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Pogoda ma wpływ na Twoją 
działalność gospodarczą!
Globalne zmiany klimatu coraz częściej skutkują zmiennością 
i nieprzewidywalnością pogody. Susze, ulewne deszcze, 
fale gorąca, pożary zdarzają się częściej niż w przeszłości. 
Nieprzewidziane zmiany pogody mogą prowadzić do znacznych 
wahań w obrotach Twojej firmy, warto więc pomyśleć 
o ubezpieczeniu skutków żywiołów!
 
www.greco.services

Szkody w skrócie

PZU ujawniło e-maile                                
kilkuset osób
Doszło do ujawnienia adresów e-mail 
kilkuset osób zarejestrowanych w 
klubie PZU Pomocni (brak BCC w 
wysyłanej przez PZU wiadomości). 
PZU przyznało, że w wyniku błędu 
ludzkiego wiadomość o przystąpieniu 
do klubu została wysłana do wielu 
jawnych adresatów. W ramach 
przeprosin ubezpieczyciel zaoferował 
bon o wartości 15 zł do sieci sklepów 
Biedronka. PZU powiadomiło też 
klientów o działaniach, jakie powinni 
podjąć w celu zabezpieczenia swoich 
danych.

Możliwy wyciek danych studen-
tów SGGW
Warszawska Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego 
poinformowała o incydencie, w 
związku z którym może dojść do 
wycieku danych studentów. Skradziony 

został laptop użytkowany przez 
jednego z pracowników uczelni. 
Na dysku znajdowały się dane 
osobowe przetwarzane w trakcie 
postępowań rekrutacyjnych, w tym 
imiona, nazwiska, nazwiska rodowe, 
PESEL, numery dowodów osobistych 
i numery telefonów kandydatów. 
Realizując obowiązek wynikający                  
z RODO, SGGW poinformowała, że 
istnieje ryzyko nieuprawnionego 
dostępu do danych, które mogą 
posłużyć do m.in. zaciągnięcia kredytu, 
pożyczki, do wyłudzenia ubezpieczenia 
lub środków z ubezpieczenia. 

Wrzący paraliż Warszawy
W Warszawie awarii uległa sieć 
ciepłownicza, za którą odpowiada 
firma Veoila. Uszkodzona rura 
spowodowała wyciek gorącej 
wody oraz pary. Awaria wywołała 
wielogodzinny paraliż komunikacyjny 
części miasta oraz kilkudniowe 

przerwy w dostawie ciepłej wody 
i ogrzewania. Dwie osoby zostały 
poparzone.

Bazylika św. Marka: 3 mln euro 
strat po powodzi
Straty w bazylice św. Marka w 
Wenecji po listopadowej powodzi 
oszacowano na ponad 3 mln euro. 
Carlo Alberto Tesserin, administrator 
odpowiedzialny za stan techniczny 
zabytku, podaje, że podjęto działania 
mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwo bazyliki na przyszłość. 
Dodaje, że analizowane są 2 projekty 
zabezpieczenia budowli. Rozważana 
jest możliwość zainstalowania barier 
i systemu pomp, chroniących kryptę                 
i zakrystię. Z kolei łączne straty miasta 
po powodzi oszacowano na ponad                
1 mld zł.

Co najmniej 29 ofiar śmiertelnych, 
spalonych ponad 10 mln hektarów 
ziemi i nawet miliard zwierząt -                           
to aktualny bilans ogromnych pożarów 
w Australii, które pustoszą kraj od 
końca 2019 roku. Ogień zaczął też 
obejmować australijskie wyspy, gdzie 
również rozpoczęto ewakuację ludności.

Z wyliczeń Moody's Analytics wynika, 
że straty ekonomiczne spowodowane 
pożarami w Australii prawdopodobnie 
przekroczą rekordowy poziom 4,4 mld 
USD, osiągnięty po pożarach buszów 

Black Saturday w australijskim stanie 
Wiktoria w 2009 r. Według danych 
Insurance Council of Australia, łącznie 
zgłoszono już 11 tys. roszczeń, 
a ubezpieczone straty póki co wynoszą 
939 mln dolarów australijskich. Jak 
jednak szacuje sama branża turystyczna, 
tylko jej straty sięgają 1 mld, a do końca 
sezonu wzrosną nawet kilkukrotnie. 
Agencja ratingowa Standard & Poor’s 
twierdzi, że roszczenia prawdopodobnie 
zmniejszą rentowność ubezpieczycieli 
i doprowadzą do wzrostu składek 
ubezpieczeniowych.

Tymczasem Australia ma kolejny 
problem: to ogromne ulewy, które 
ostatnio nękają wschodnie wybrzeże. 
Na znacznym obszarze deszcz 
pomógł ugasić pożar, za to w innych 
miejscach powoduje powodzie. 
Występują też wichury i opady gradu, 
które powodują kolejne szkody... 

Pożary w Australii                   
Z ubezpieczeniowego punktu widzenia

Od zdarzenia do roszczenia 
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GrECo, wiodący austriacki broker ubezpieczeniowy 
i doradca ds. ryzyka dla przemysłu, handlu i sektora 
publicznego, obrał nowy kurs na przyszłość i wyku-
pił udziały swojego byłego brytyjskiego partnera JLT. 
Wzmacnia to austriackie korzenie GrECo i uniezależnia 
je od kursów giełdowych.

Wiedeń – W kwietniu 2019 roku, brytyjska spółka JLT 
(Jardine Lloyd Thompson Group plc), posiadająca 20% 
udziałów GrECo, została przejęta przez amerykańską 
Grupę Marsh & McLennan.

Właściciele GrECo, austriacka rodzina Neubrand, 
skorzystała wtedy z opcji wykupu i pomyślnie 
sfinalizowała transakcję. Tym samym GrECo umocniło 
swoją pozycję niezależnej spółki rodzinnej, nienarażonej 
na krótkoterminowe wahania na rynkach kapitałowych, 
sprawującej kontrolę nad własną siecią brokerów 
ubezpieczeniowych.
 
„Przejęcie naszego byłego akcjonariusza JLT sprawiło, 
że postanowiliśmy polegać na własnych austriackich 
korzeniach i na wartościach, czyli niezależności, 
stabilności i elastyczności.” – tłumaczy Friedrich 
Neubrand, CEO GrECo International Holding AG.
Zdaniem Friedricha Neubranda ważne są również solidna 
baza kapitałowa i doskonała kondycja finansowa. Mają 
one kluczowe znaczenie dla wzmocnienia obecności 
Grupy GrECo na rynkach nie tylko dzięki silnemu 
wzrostowi organicznemu oraz poprzez przejęcia spółek 

brokerskich. W ostatnich latach GrECo przejęło spółki 
brokerskie w Estonii, na Litwie, w Serbii, a także w Austrii.

Start sieci „GrECo nova“ 
GrECo charakteryzuje się przede wszystkim wysokim 
stopniem internacjonalizacji. Grupa GrECo, jako jedyny 
austriacki broker ubezpieczeniowy, z siedziby głównej 
w Wiedniu zarządza 57 filiami i ponad 1000 pracownikami 
w 16 krajach. Szybka i elastyczna obsługa rynków 
zagranicznych jest jedną z mocnych stron austriackiego 
lidera rynku brokerskiego. 

Dotychczas GrECo odpowiadała za stałe wsparcie 
międzynarodowych firm w ramach sieci. Dzięki sieci 
GrECo nova, która powstała podczas ostatnich zmian 
strategicznych, GrECo oferuje Klientom światową 
sieć specjalistów ubezpieczeniowych, składającą się 
głównie z wieloletnich partnerów, ale także nowych 
współpracowników, którzy stanowią wartość dodaną 
dla Klientów, poprzez swoją specjalizację, obecność na 
lokalnym rynku lub wiodącą pozycję rynkową.

Mag. Petra Steininger
Head of Group Communications

GrECo International Holding
Tel. +43 50 404-175

p.steininger@greco.at
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Organizacja „GrECo Foundation“ od 2005 roku wspiera 
osoby, które znalazły się w sytuacjach problemowych, 
w tym głównie dzieci i młodzież, inwestując w ich 
wykształcenie i przyszłość. Jej działaniami objęte są 
wszystkie kraje, w których GrECo ma swoje oddziały. 
 
W ostatnich miesiącach Fundacja GrECo postanowiła 
wesprzeć dwa polskie ośrodki wychowawcze. 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Gnieźnie opiekuje się 64 wychowankami, chłopcami                            
i dziewczętami w wieku od 9 do 21 lat. Są oni pod stałą 
opieką wykwalifikowanych wychowawców, psychologa, 
pedagoga i logopedy. Po zajęciach szkolnych chętnie 
uczą się języka niemieckiego, otrzymują także pomoc 
z innych przedmiotów (matematyka, fizyka, chemia, 
itp.). Uczestniczą w terapii zajęciowej wspomagającej 
ich rozwój psychofizyczny, terapii psychologiczno-
pedagogicznej, w rozmowach pedagogicznych i zajęciach 
socjoterapeutycznych. 
Wychowankowie uczą się tańca, śpiewu, malują, haftują 
serwetki, szydełkują i uczestniczą w różnych pracach 
domowych. Odnoszą liczne sukcesy w imprezach 
kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz w 
konkursach organizowanych w placówce i regionie. 
Organizacja życia w Ośrodku ma charakter rodzinny: 
starsi wychowankowie opiekują się młodszymi, pomagają 
w utrzymaniu czystości, a czasem w odrabianiu lekcji.

Dzięki darowiźnie Fundacji GrECo możliwy będzie albo 
zakup auta, niezbędnego do transportu Podopiecznych, 

Fundacja GrECo wspiera specjalne 
ośrodki wychowawcze

   

albo  niezwykle potrzebny remont łazienek, które są w 
bardzo złym stanie technicznym. 

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej p.w. Matki 
Bożej Dobrej Rady w Piaskach jest natomiast skierowany 
do osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji 
życiowej, m.in. dla ofiar przemocy domowej, osób nagle 
osamotnionych lub tymczasowo pozbawionych opieki. 
Maltretowane dzieci znajdują tutaj schronienie i bezpłatną 
pomoc, otrzymują też wsparcie psychologiczne i lekarskie. 

Dzięki wsparciu Fundacji GrECo 2 lata temu budynek, 
który był w katastrofalnym stanie, mógł zostać 
odnowiony i wyposażony w nowe meble. 

W tym roku Fundacja dofinansowała budowę placu 
zabaw dla podopiecznych, aby mogli łatwiej zapomnieć                 
o swojej trudnej sytuacji oraz bawić się i rozwijać. 

Działalność obu placówek doskonale wpisuje się w cele 
Fundacji GrECo, która dofinansowując kształcenie dzieci                
i młodzieży umożliwia im lepszy start edukacyjny. 

GrECo obiera nowy kurs na przyszłość                                                                                                                
Wzmocnienie austriackiej struktury właścicielskiej - zrównoważona strategia:                                                                                                                             

niezależność, stabilność, elastyczność.

Joanna Tkacz
Asystentka Zarządu

Tel: +48 22 39 33 452
j.tkacz@greco.services
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Rozpoznaj ryzyko                                         
i wykorzystaj szansę!
Sukces firmy zależy od tego, jak radzi sobie ona z codziennymi 
wyzwaniami. Profesjonalny i dynamiczny system zarządzania 
ryzykiem pozwala nam na kompleksowe monitorowanie 
wzrostu obrotów, a także zmian w obszarze ryzyka.

www.greco.services


