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R
e dak cja „Ga ze ty Ubez pie -
cze nio wej”: – CONECTO
BROKER to...?

To masz Wit kow ski: – To po łą -
cze nie nie za leż nych bro ke rów,
któ rzy skon so li do wa li za so by,
zróż ni co wa ne do świad cze nia
i kom pe ten cje, by zwięk szyć ryn -
ko we moż li wo ści dzia ła nia po -
szcze gól nych kan ce la rii bro ker -
skich. 

A w prak ty ce na czym po le ga
ro la CONECTO BROKER?

– Na sze ro ko po ję tym wspie -
ra niu człon ków. Dzię ki wspól -
nym ini cja ty wom bę dzie my mo -
gli się ła twiej roz wi jać, wza jem -
nie gwa ran tu je my so bie po nad to
więk sze bez pie czeń stwo po sia da -
nych port fe li ubez pie cze nio -
wych. Skon so li do wa li śmy si ły
tak że po to, by świad czyć szer -
szy za kres ochro ny ubez pie cze -
nio wej oraz pro fe sjo na li zo wać
ser wis. My ślę tu na przy kład
o współ pra cy przy oce nie ry zyk,
o ko rzy sta niu z wie dzy człon -
ków, któ rzy w da nym ob sza rze
pro duk tów ubez pie cze nio wych
ma ją więk sze do świad cze nie,
o moż li wo ści po wie rze nia ta kim
ko le gom i ko le żan kom spe cja li -
stycz nych pro duk tów, z po dzia -
łem pro wi zji, czy na przy kład
o współ pra cy przy du żych prze -
tar gach. CONECTO to wresz cie
sku tecz niej sza ochro na praw na
i współ pra ca przy li kwi da cji
szkód, sło wem efek tyw niej sza re -
pre zen ta cja klien tów i więk sze
moż li wo ści biz ne so we dla kan ce -
la rii człon kow skich.

CONECTO two rzą do świad -
cze ni bro ke rzy, czy te go ty pu
wspar cie jest im rze czy wi ście po -
trzeb ne?

– To praw da, na si człon ko wie
bar dzo do brze funk cjo nu ją na ryn -
ku i pod kre ślę, że wła śnie dla te go
są człon ka mi CONECTO. Ale
zmie nia ją ce się nie ustan nie śro -
do wi sko „świa ta ubez pie czeń”
i zde cy do wa ne ru chy kon so li da -
cyj ne wy ma ga ją dzia łań tak że
od ta kich bro ke rów. Za tą współ -
pra cą stoi chłod na kal ku la cja
biz ne so wa. Sza cu je my, że uczest -
nic two w CONECTO po win no
prze ło żyć się śred nio na 20–30%
wzrost przy cho dów na szych
człon ków, ja ko re zul tat sy ner gii
oraz efek tu ska li. W pierw szej fa -
zie roz wo ju, w ja kiej się obec nie
znaj du je my, upa tru je my du że ko -
rzy ści w cen tra li za cji li kwi da cji
szkód. Po zwo li to na ob ni że nie
kosz tów i jed no cze sną po pra wę
ja ko ści ser wi su. Do dat ko wo,
u czę ści człon ków po zwo li
na wpro wa dze nie te go ser wi su
od ra zu na bar dzo wy so kim po -
zio mie. Dzię ki po strze ga niu
CONECTO ja ko part ne ra dzia -
ła ją ce go glo bal nie, wzmoc ni my
na szą po zy cję ne go cja cyj ną w re -
la cjach z to wa rzy stwa mi ubez -
pie cze nio wy mi. Tych ko rzy ści
jest i bę dzie du żo wię cej.
Na przy kład ob słu ga du żych
przed się biorstw.

Co dziś prze szka dza człon kom
w ob słu dze du żych pod mio tów?

– Oczy wi ście ob słu gu je my ta -
kie pod mio ty, ale czę sto spo ty ka -
my się z oce ną „je ste ście za ma -
li, ma cie za ma łą si łę prze bi cia”.
Nie kwe stio nu je się kom pe ten cji,
tyl ko nie wy star cza ją cy po ten cjał
wi ze run ko wy. Sta tus człon ka
Gru py re pre zen tu ją cej za so by
or ga ni za cyj ne i kom pe ten cyj ne
kil ku dzie się ciu kan ce la rii to zu -
peł nie in ne moż li wo ści oraz wi -
ze ru nek zno szą cy oba wy, któ re
dziś po wstrzy mu ją te przed się -
bior stwa przed współ pra cą ze
śred niej wiel ko ści kan ce la rią
bro ker ską. W ra mach Gru py
CONECTO BROKER bę dzie my
w sta nie za gwa ran to wać tym
pod mio tom pro fe sjo nal ną ob słu -
gę na bar dzo wy so kim po zio mie.

Ale je śli Gru pa bę dzie się roz -
ra sta ła, to sta nie cie się ko lej ną
kor po ra cją, ja ka to bę dzie róż ni -
ca dla klien tów?

– Nie sta nie my się kor po ra -
cją, nie bę dzie my bu do wać
sztyw nych struk tur i za sad. Si łą
spół dziel ni jest po łą cze nie re gio -
nal nych moż li wo ści w glo bal ną
moc, z za cho wa niem du żej ela -
stycz no ści ce chu ją cej mniej sze
pod mio ty i jed no cze snym uzy -
ska niem sku tecz no ści oraz moż -
li wo ści ty po wych dla du żych
pod mio tów. Każ dy z nas ma kan -
ce la rię, so lid ne port fe le klien tów
i sil ne przy wią za nie do fak tu, że
za wód bro ke ra jest wol nym za -
wo dem. Po wtó rzę, że utwo rze nie

spół dziel ni ma na ce lu sta bi li za -
cję, zwięk sze nie wła sne go oraz
klien tów bez pie czeń stwa, przy
za cho wa niu nie za leż no ści jej
człon ków. Mó wiąc ob ra zo wo, nie
two rzy my jed nej wiel kiej ar mii,
ale od dzia ły spe cjal ne, któ re jak
trze ba, świet nie od naj dą się w każ -
dej sy tu acji. Do brze wie my, że re -
la cje na li nii ubez pie czy ciel -klient -
-bro ker, zwłasz cza w za kre sie li -
kwi da cji szkód, wy ma ga ją czę sto
nie stan dar do wych tak tyk. W trak -
cie spo tkań wy ło ni ło się po nad to
kil ka do dat ko wych ob sza rów,
gdzie ist nie nie CONECTO zna la -
zło ko lej ne uza sad nie nia.

Mia no wi cie?
– To sy tu acje czy sto ludz kie.

Na przy kład moż li wość sprze da nia
,,port fe la” do spół dziel ni lub in ne -
mu człon ko wi po uczci wej ce nie
i na przej rzy stych za sa dach, gdy
chce się wyjść z biz ne su. Czy moż -
li wość po wie rze nia port fe la pod -
czas dłu giej cho ro by lub in nej nie -
obec no ści, przy peł nym bez pie -
czeń stwie ze stro ny po zo sta łych
człon ków. Roz ma wia li śmy tak że
o moż li wo ści prze ka za nia port fe la
do ob słu gi CONECTO, z ren tą do -
ży wot nią, wy pra co wa ną w dro dze
ne go cja cji. 

Te go ty pu sy tu acje wy ma ga ją
du że go za ufa nia, jak chce cie je
zbu do wać?

– To za ufa nie bę dzie my 
bu do wa li co dzien ną współ pra -
cą. Do tych cza so we spo tka nia 
za ło ży ciel skie i po tem już 

ope ra cyj ne po ka za ły świet ny kli -
mat oraz du ży kre dyt za ufa nia. Je -
stem pe wien, że za ufa nie bę dzie
z każ dym dniem ro sło, gdyż się ga -
my do praw dzi wych ko rze ni oraz
idei spół dziel czo ści. Po ru sza my się
po nad to po tej ścież ce roz waż nie.
Człon ko wie CONECTO nie zna ją
na przy kład port fe li klien tów in -
nych człon ków, gdyż nie jest to po -
trzeb ne. Wy so ki kre dyt za ufa nia
wy ni ka tak że z fak tu, że od sa me go
po cząt ku przy kła da my du żą wa gę
do pro ce su we ry fi ka cji no wych
człon ków. Za ło ży cie li CONECTO
by ło kil ku, dziś ma my już 18 człon -
ków, to bro ke rzy z woj. wiel ko pol -
skie go, lu bu skie go, dol no ślą skie go,
ślą skie go, ma zo wiec kie go i lu bel -
skie go. Każ de no we zgło sze nie
oma wia my grun tow nie ze wszyst -
ki mi człon ka mi. Chce my mieć
pew ność, że no wy bro ker wzbo ga -
ci to, co już uda ło się CONECTO
osią gnąć. 

A dla cze go przy ję li ście i pro po -
nu je cie for mę spół dziel ni?

– To nie był przy pa dek. Spół -
dziel nia to do bro wol ne zrze sze nie,
do któ re go wstą pie nie i wy stą pie -
nie nie wy ma ga skom pli ko wa nych
pro ce dur. Za le ża ło nam po nad to,
że by każ dy czło nek Gru py miał
rów ne pra wa, a w spół dziel ni każ -
dy czło nek ma usta wo wo za gwa -
ran to wa ny je den głos. To spra wia,
że w CONECTO de cy zje po dej -
mo wa ne są wy łącz nie, je śli po prze
je więk szość udzia łow ców. War to
pod kre ślić, że CONECTO ni cze go
nie na rzu ca, je dy nie wska zu je

opty mal ny kie ru nek i roz wią za nia,
któ rych za sto so wa nie w osta tecz -
nym roz ra chun ku ma wzmoc nić
po szcze gól nych człon ków. A sil ni,
nie za leż ni człon ko wie to sil na, jed -
no li ta na ze wnątrz gru pa, któ ra
mo że wię cej.

Dzia ła cie już od ja kie goś cza su,
czy ten okres po twier dził ce lo wość
ist nie nia spół dziel ni?

– Dzi siej sze re zul ta ty po twier -
dza ją więk szość za ło żeń przy ję -
tych pod czas mo jej pra cy kon cep -
cyj nej. Wspie ra my się w kon tak -
tach z za kła da mi ubez pie czeń
wska zu jąc, z któ ry mi pra cow ni ka -
mi czy od dzia ła mi TU war to
współ pra co wać. Ma my pierw sze
wspól nie zli kwi do wa ne szko dy po -
wsta łe za gra ni cą. Nie oce nio na jest
po moc przy pro duk tach spe cja li -
stycz nych, ta kich jak kre dyt ku -
piec ki, gwa ran cje ubez pie cze nio we
czy CAR/EAR w stan dar dzie
FIDIC. Na bie żą co dzie li my się
róż ny mi opi nia mi i re ko men da cja -
mi. Pod su mo wu jąc, po czą tek dzia -
łań jest bar dzo obie cu ją cy, po ka zu -
je ogrom ny po ten cjał pro jek tu,
do udzia łu w któ rym za pra sza my
za in te re so wa ne kan ce la rie.

Po da je cie przy pis na po zio -
mie 200 mln zł. Ja ki Was in te re -
su je? 

– Z oczy wi stych wzglę dów in te -
re su je nas jak naj więk szy po ziom
przy pi su. Sza cu je my, że przy pis
mi liar da zło tych osią gnie my, gdy
bę dzie oko ło 100 człon ków. Oczy -
wi ście, im szyb ciej, tym le piej, ale
nie ma my wy zna czo nych dat. Jak
wspo mnia łem, każ dy z nas ma
swój sta bil ny i roz wi ja ją cy się biz -
nes. Naj waż niej sze jest więc re ali -
zo wa nie usta wo we go ce lu spół -
dziel ni, czy li pra cy na rzecz swo ich
człon ków po przez ich wzmac nia -
nie, stwa rza nie lep szych roz wią zań
or ga ni za cyj nych oraz wy ko rzy sty -
wa nie zja wi ska sy ner gii.

No do brze, a co bę dzie, je śli po -
zy ska cie 100 kan ce la rii, pa trzy cie
tak da le ko w przy szłość?

– Cel, ja ki so bie sta wia my, to
by cie bar dzo sil nym gra czem
na ryn ku śred nich pod mio tów go -
spo dar czych. Do brym przy kła -
dem te go, co chce my osią gnąć
na ryn ku ubez pie czeń, jest po zy -
cja ban ków spół dziel czych, któ -
rych si ła w ca ło ści ryn ku jest zna -
czą ca, a w nie któ rych seg men tach
na wet do mi nu ją ca. To jest przy -
szłość, do któ rej bę dzie my zde cy -
do wa nie le piej przy go to wa ni ja ko
Gru pa CONECTO BROKER.
W ko lej nych kro kach chce my stać
się ak tyw nym pod mio tem zmie nia -
ją ce go się ryn ku ubez pie cze nio we -
go w Pol sce, a mo że i Eu ro pie.
Two rzyć bez piecz ny eko sys tem
do roz wo ju nie za leż nych kan ce la -
rii bro ker skich.

Pod su mo wu jąc, CONECTO
BROKER to...?

– Si ła re gio nal na, moc glo bal na. 
■

Siła regionalna, moc globalna
O nowej idei integracji brokerów rozmawiamy z prezesem
zarządu CONECTO BROKER Tomaszem Witkowskim

CONECTO BROKER 

to nowy podmiot 

w sektorze ubezpieczeń,

który dynamicznie

włączył się do procesu

integracji rynku usług

brokerskich, oferując

zupełnie inny model

integracji niż

dotychczasowe

rozwiązania. Model,

który według inicjatorów

projektu szanuje fakt, 

że broker jest wolnym

zawodem i który

umożliwia zachowanie

niezależności, pomimo

rynkowej konieczności

konsolidacji. 

Za inicjatywą stoją

doświadczeni brokerzy,

którzy połączyli siły, 

by zwiększyć możliwości

biznesowego działania.

Przypis CONECTO

BROKER to prawie 

200 mln zł, co sytuuje

spółdzielnię wśród 

15 największych

brokerów w Polsce. 


