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Niepokonani pomog! pokrzywdzonym
Przedsi"biorcy 
skrzywdzeni przez 
urz"dników, by#y szef  
NFZ i miasto chc! 
zrobi$ co% razem. Na 
siedzib" upatrzy#y dom 
%l!skiego Rockefellera.

Za kilka lat w Rudzie !l"skiej ma 
zacz"# dzia$a# o%rodek pomocy 
przedsi&biorcom, kt'rego pa-
tronem b&dzie stowarzyszenie 
Niepokonani 2012. Jego za$o(y-
cielami s" przedsi&biorcy gn&-
bieni przez urz&dnik'w, kt'-
rych historie by$y opisywane 
w „Pulsie Biznesu” i pokazywa-
ne w polsatowskim programie 

„Pa)stwo w pa)stwie”. Poza 
Niepokonanymi 2012 porozu-
mienie w tej sprawie podpisa$y 
wczoraj samorz"d Rudy !l"skiej 
i Fundacja Zamek Chud'w, kt'-
rej za$o(ycielem jest Andrzej 
So%nierz, by$y dyrektor !l"skiej 
Regionalnej Kasy Chorych 
i Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Miasto podarowa-
$o fundacji teren z resztkami 
domu XIX-wiecznego magnata 
przemys$owego Karola Goduli, 
kt'ry ta ma odbudowa# i w po-
rozumieniu z Niepokonanymi 
2012 przekszta$ci# Centrum 
Dialogu i Przedsi&biorczo%ci 
im. Karola Goduli.

— Inwestor deklaruje, (e 
w domu Karola Goduli mie-

%ci# si& b&dzie ma$e muzeum 
i klub dla przedsi&biorc'w, na-
tomiast piwnice zamku b&d" 
s$u(y# jako sala konferen-
cyjno-ekspozycyjna — m'wi 
Gra(yna Dziedzic, prezydent 
Rudy !l"skiej.

— Przed trzema laty otrzy-
mali%my teren, na kt'rym 
znajduj" si& szcz"tki tego, co 
kiedy% by$o domem Karola 
Goduli. Kolejne lata by$y 
do%# trudne, ale w tym cza-
sie przygotowywali%my si& 
koncepcyjnie do odbudowy 
domu. Nowy rozmach temu 
przedsi&wzi&ciu da$o nasze 
spotkanie ze stowarzyszeniem 
Niepokonani 2012 — przyznaje 
Andrzej So%nierz.

Niepokonani 2012 widz" by$y 
dom %l"skiego Rockefellera 
jako miejsce, w kt'rym przed-
si&biorcy b&d" mogli si& spo-
tka#, wymieni# pogl"dy, a ci, 
kt'rzy maj" problemy z urz&-
dami, zwr'ci# si& o rad& do 
tych, kt'rzy ju( podobne k$o-
poty przechodzili.

— Nie chcemy tworzy# 
kolejnego k'$ka wzajemnej 
adoracji lw'w salonowych 
traktuj"cych rzeczywiste 
problemy przedsi&biorc'w 
w spos'b drugorz&dny. To 
ma by# (ywy tw'r odpowia-
daj"cy na realne potrzeby 
ludzi biznesu — m'wi Jerzy 
Ksi"(ek, prezes stowarzysze-
nia Niepokonani 2012.

W centrum ma si& wi&c 
znale*# miejsce dla doradztwa 
rejestracji +irm, patent'w, po-
datkowego i prawnego. Cz&%# 
tych us$ug ma by# prowadzo-
na na zasadach komercyjnych. 
Wa(nym elementem o%rodka 
ma by# arbitra( gospodarczy.

— Szeroko rozumiany arbi-
tra( jest w Polsce bardzo s$abo 
rozwini&ty, a mo(na w ten spo-
s'b rozwi"zywa# wiele proble-
m'w biznesowych — zaznacza 
Jerzy Ksi"(ek.

Pomni w$asnych do%wiad-
cze) Niepokonani 2012 b&d" 
pr'bowali obj"# arbitra(em 
nie tylko spory mi&dzy przed-
si&biorcami, ale te( mi&dzy 
przedsi&biorcami a urz&dami.

— Ze wzgl&d'w formalnych 
jest to trudne, ale nie znaczy, 
(e niewykonalne — uwa(a 
Jerzy Ksi"(ek.

Data uruchomienia centrum 
jest na razie do%# mglista. I nie 
chodzi nawet o sam koszt od-
budowy szacowany na kilka 
milion'w z$otych. Fundacja 
musi zdoby# samo pozwolenie 
na budow&, a to wymaga zmia-
ny planu zagospodarowania 
przestrzennego. Ruiny domu 
Karola Goduli s" w nim uznane 
za… las. Miasto zapewnia jed-
nak, (e pocz"tek rekonstruk-
cji b&dzie mo(liwy w po$owie 
2014 r.
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Sta&nacja nie dotknie 
wszystkich.  
Directy p#yn! pod pr!d 
i licz! na dwucyfrowy 
wzrost biznesu. 

W bran(y ubezpieczeniowej pa-
nuje przekonanie, (e ten rok b&-
dzie dla niej wyj"tkowo ci&(ki. To 
skutek spowolnienia, kt're do-
tyka ca$" gospodark&. Zatrzyma 
ono wzrost przychod'w ze 
sprzeda(y polis, w miejscu stan" 
ceny, a odszkodowania b&d" i%# 
w g'r&. Jest jednak jeden seg-
ment rynku ubezpieczeniowego, 
kt'ry prognozuje mocne, dwu-
cyfrowe zwy(ki: towarzystwa 
specjalizuj"cego si& w sprzeda(y 
polis przez telefon i internet. 

— Segment direct b&-
dzie r's$ szybciej ni( rynek. 
Spodziewamy si& 15,20-procen-
towego wzrostu — m'wi Marcin 

Niewiadomski, cz$onek zarz"-
du Link4, najwi&kszego ubez-
pieczyciela dzia$aj"cego w tym 
segmencie. 

Szacunki przedstawicieli 
innych +irm s" nieco ni(sze, 
ale dwucyfrowe. Poniewa( 
w 2012 r. warto%# segmentu 
direct wynios$a 1,2 mld z$ (po 
wzro%cie o 10 proc. w por'w-
naniu z 2011 r.), to jego warto%# 
na koniec tego roku mo(e prze-
kroczy# 1,5 mld z$. 

Prognozy dotycz" sprzeda(y 
polis przez internet i telefon. 
Tymczasem gdy bli(ej przyj-
rzymy si& wynikom direct'w, 
to wida#, (e ich g$'wn" si$" 
nap&dow" jest wzrost sprze-
da(y w kana$ach tradycyjnych. 
Zak$ady wesz$y w nie ponad 
dwa lata temu. W efekcie poza 
Link4, kt're walczy$o o od-
zyskanie rentowno%ci, reszta 
segmentu odnotowa$a dyna-

miczny wzrost przypisu, nawet 
kilkakrotnie wi&kszy ni( wzrost 
rynku maj"tkowego. Na przy-
k$ad AXA Direct uros$a o 30, 
a Liberty Direct o 32 proc.

Nie by$oby to mo(liwe bez 
multiagencji i innych, nietech-
nologicznych, kana$'w sprze-
da(y (np. w bankach czy komi-
sach). Wa(" one coraz wi&cej 
w sk$adce zbieranej przez ubez-
pieczycieli. Liberty Direct wr&cz 
chwali si&, (e co drugi z$oty 
zebrany w ubieg$ym roku po-
chodzi$ z tradycyjnej sprzeda(y. 
W tym roku mo(e by# wi&cej. 

— Dynamiczny rozw'j 
wsp'$pracy z multiagencjami 
powoduje, (e w tym roku spo-
dziewamy si& jeszcze wi&ksze-
go wzrostu sprzeda(y w kana-
$ach tradycyjnych — m'wi Rafa$ 
Karski, dyrektor sprzeda(y 
i marketingu w Liberty Direct.

Podobnie ma by# u konku-
rencji. Wida#, (e ca$y segment 
powoli kieruje si& w stron& mo-
delu biznesowego Proamy, kt'-
ra sprzedaje polisy przez inter-
net i telefon, ale zdecydowan" 

wi&kszo%# sk$adek dostarczaj" 
jej multiagenci. 

— Model directowy i trady-
cyjny zlewaj" si& ze sob". Dzieje 
si& to samo co w bankowo%ci, 
gdzie w obecnie ka(dym banku 
mo(na mie# dost&p do rachun-
ku i produkt'w przez internet 
— m'wi przedstawiciel du(ego 
ubezpieczyciela maj"tkowego.

Jego zdaniem, czysty direct 
nie czeka nic dobrego. Nie 
chodzi nawet o liczb& klien-
t'w, kt'rzy chc" kupi# polisy 
w sieci. Kana$ najmocniej ha-
muj" niskie ceny ubezpiecze) 
w Polsce, kt're nale(" do naj-
ni(szych w Europie. 

Zgadza si& z tym Rafa$ 
Karski, kt'ry uwa(a, (e direct 
mo(e z$apa# drugi oddech, je%li 
poprawi si& relacja cen polis do 
koszt'w reklamy.

— W kanale agencyjnym 
g$'wnym kosztem pozyskania 

klienta jest prowizja agenta, 
a w kanale direct — cena rekla-
my telewizyjnej lub interneto-
wej. Je(eli ceny polis b&d" ros$y 
szybciej ni( ceny no%nik'w re-
klamowych, to w perspektywie 
dw'ch-trzech lat kana$ direct 
stanie si& bardziej atrakcyjny 
— m'wi Rafa$ Karski.

Na pewno nie stanie si& to 
w tym roku. Spowolnienie za-
ostrza konkurencj& o klienta 
i sprzyja obni(aniu cen, a nie ich 
podnoszeniu. Dlatego sukcesem 
ca$ej bran(y b&dzie utrzymanie 
ich na obecnym poziomie. 

— Obserwujemy du(" 
presj& na rynku na wyniki 
sprzeda(owe, wi&c nie ocze-
kujemy, (e ceny wzrosn", 
cho# powinny — twierdzi 
Marcin Niewiadomski.
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Ubezpieczyciele coraz mniej wirtualni 

*sprzeda! tylko w kanale direct. "ród#o: KNF, spó#ki

E-ubezpieczyciele

   Sk!adka zebrana przez
directy w 2012 r. (w mln z!)
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Jutro w sekcji „Firma& m.in.:
Odpady

Centra handlowe

Budownictwo

 
 

 

 

PARTNER  
MERYTORYCZNY:

Sekcj! „Firma& znajdziesz  
w ka"dy pi#tek w „Pulsie Biznesu”

R E K L A M A

zaanga!owani byli w produkcj" 
energii odnawialnej. 
Ju! wcze#niej wobec Nicastriego 
prowadzono dochodzenia w spra-
wie powi$za% z mafi$. On sam znaj-
duje si" pod specjalnym policyjnym 
nadzorem i ma zakaz opuszczania 
miejsca zamieszkania.  [DI, PAP]

PRAWO 

Konfiskata 
maj!tku króla 
energii wiatrowej

We W&oszech skonfiskowano 
maj$tek nale!$cy do przedsi"bior-
cy powi$zanego z ukrywaj$cym 
si" szefem cosa nostry Matteo 
Messin$ Denaro. Zaj"te dobra war-
to#ci 1,3 mld EUR nale!a&y do Vito 
Nicastriego, uwa!anego za „króla 
energii wiatrowej“.

Prokuratura odkry&a sie' powi$za% 
przedsi"biorcy z Denaro, który jest 
numerem 1 na li#cie poszukiwa-
nych we W&oszech przest"pców,  
a tak!e z aresztowanymi wcze#niej 
bossami sycylijskiej mafii  
— Salvatore i Sandro Lo Piccolo. 
Wszyscy ci szefowie cosa nostry 

1,3  
mld EUR Taki maj$tek 
skonfiskowano w&oskie-
mu mafijnemu „królowi 
energii wiatrowej“. 


