www.gu.com.pl

Gazeta Ubezpieczeniowa nr 22(581) 1 czerwca 2010

14

POLSKA IZBA ODSZKODOWAŃ

PIO potrzebna od zaraz!
ciąg dalszy ze str. 11
Wiele firm odszkodowawczych
za pomocą swoich doradców dociera do tych osób pomagając im,
szczególnie w początkowym okresie po wypadku. Pełnią też niejednokrotnie rolę psychologów, przyjaciół i doradców w wielu działaniach. Osoby pracujące w organizacjach i instytucjach (Policja,
Straż Pożarna, Prokuratura, Sąd,
Służba Zdrowia, Stowarzyszenia
i Fundacje, itd.), mające bliski
kontakt z takimi osobami, często
narażone są na przeżywanie traumy, mimo że może tego dziś nie
zauważają. Każdego z nas dotyka
nieszczęście drugiej osoby i przeżywamy je na etapie wykonywanych czynności zawodowych.
Wracając do pytania, stwierdzić
należy, że wysokość wypłacanych
odszkodowań w okresie ostatnich
trzech lat znacząco wzrosła.
Śmiem twierdzić, że jest to wynikiem w większości przypadków
profesjonalnie działających firm
odszkodowawczych, które walczą
o każdą złotówkę dla klienta.
Czy branża odszkodowań powinna zostać uregulowana i kto powinien
pracować nad tymi regulacjami?
– Potrzebne są natychmiastowe
działania, które muszą doprowadzić do stworzenia norm prawnych i zasad, wedle których prowadzona jest działalność wszystkich
podmiotów działających na rynku.
Niezbędne jest powstanie organizacji pozarządowej w formie izby
gospodarczej, która reprezentowałaby interesy całego środowiska.
Zaangażować powinny się w to
przedsięwzięcie wszystkie podmioty z rynku, proponujące
w swojej ofercie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.
ciąg dalszy ze str. 13

Jaki jest cel powstania Polskiej
Izby Odszkodowań? Jakie zadania
będzie realizowała Izba?
– Przede wszystkim chodzi
o reprezentację interesów środowiska oraz uczestniczenie w procesie powstawania aktów prawnych dotyczących działalności
odszkodowawczej.
Szczegóły
przedstawia projekt statutu Polskiej Izby Odszkodowań (czytaj
na następnych stronach, red.). Pożądane jest też ułożenie przez
izbę odpowiedniej współpracy
z korporacjami prawniczymi
w celu otworzenia wielkiego rynku usług prawnych dotyczących
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, przy współpracy z firmami odszkodowawczymi. W stanie obecnym to zagadnienie nie
ma odpowiedniej regulacji, a ułożenie tej współpracy otwiera nowe perspektywy dla dochodzenia
roszczeń dla poszkodowanych.
Podsumowując można powiedzieć, że organizacje, które dziś
działają, chociażby jak Polska
Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, reprezentująca agentów i pośredników ubezpieczeniowych, czy organizacje
zrzeszające brokerów ubezpieczeniowych, w sposób czynny realizują zadania statutowe. Zadaniem
Polskiej Izby Odszkodowań zrzeszającej podmioty prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa odszkodowawczego byłoby również reprezentowanie swoich członków i ochrona
ich interesów.
Jakie korzyści będą mieli członkowie PIO?
– Izba będzie reprezentowała
interesy firm odszkodowawczych, poprzez zbudowanie prestiżu przynależności do niej.
Walne Zgromadzenie Izby zwykłą
większością głosów.

IX. Sąd Koleżeński
Art. 29
1. Sąd Koleżeński składa się z 9
do 15 osób powoływanych przez

Art. 30
2. Sąd Koleżeński powołany
jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłych

Będzie promować działalność odszkodowawczą jako solidną i rzetelną, opartą na profesjonalizmie
i poszanowaniu prawa. Każdy
członek Izby będzie miał prawo
do okazywania się certyfikatem
PIO wraz z możliwością używania logotypów na swoich materiałach reklamowych. Jednym
z podstawowych działań będzie
też organizacja wszelkiego rodzaju sympozjów, seminariów, konferencji i szkoleń w celu pogłębiania wiedzy. Członkowie będą
mieć prawo do zniżek i upustów.
Wprowadzony Kodeks Etyki pozwoli na uregulowanie wzajemnych relacji między firmami.
Dzięki zbudowaniu pozytywnego
wizerunku branży, każdy członek
Izby będzie postrzegany jako właściwy pełnomocnik klienta.
Czy nie boi się Pani zarzutu, że
cała ta aktywność służy zwiększeniu swojej pozycji wśród firm konkurencyjnych?
– No cóż, każdy mógł podjąć
się tej inicjatywy. W Izbie każdy
podmiot gospodarczy ma równe
prawa. I tylko jeden głos. Rozmowy na temat celowości powstania
Izby mają miejsce od dawna, toczą się w wielu środowiskach
związanych z tą branżą, czyli potrzeba powstania takiej Izby została dostrzeżona już kilka lat
wcześniej. Podmioty świadczące
usługi odszkodowawcze wstępowały do innych organizacji związanych z ubezpieczeniami czy pośrednictwem finansowym. Można
tu wymienić Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych czy Izbę Gospodarczą
Ubezpieczeń i Oceny Ryzyka
z działającą przy tej Izbie Sekcją
Wykonania Umowy Ubezpieczenia. Jednym słowem tak naprawdę potrzeba powstania organizaw obrębie Izby, oraz do rozstrzygania spraw członków dotyczących
nieprzestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz.
3. Sąd Koleżeński może orzec
następujące kary: naganę, zawieszenie w prawach członka

oświadczam, że wyrażam wolę i deklaruję przystąpienie przedsiębiorstwa do branżowej izby
gospodarczej „Polska Izba Odszkodowań”.

cji zrzeszającej firmy działające
na rynku odszkodowań została
już dostrzeżona kilka lat temu.
W moim pojęciu powstanie Polskiej Izby Odszkodowań zwiększy
z całą pewnością konkurencyjność wszystkich podmiotów będących członkami Izby wobec tych
firm, które do niej przystąpią.
Dlaczego zaangażowała się Pani w tę działalność?
– Poniekąd w poprzednim pytaniu zawarłam część odpowiedzi na pytanie o moje powody zaangażowania się w powstanie
Polskiej Izby Odszkodowań. Mogę tylko jeszcze dodać, że uczestnicząc w kilku spotkaniach dotyczących
powstania
Izby,
a w szczególności w ostatnim
zorganizowanym przez „Gazetę
Ubezpieczeniową”, stwierdziłam, że nie ma już czasu na czekanie. Dyskusja oraz obecność
grupy osób uczestniczących
w spotkaniu, którego była Pani
gospodarzem jako redaktor naczelna „Gazety Ubezpieczeniowej”, przyśpieszyły bardzo wydatnie moje działanie w tym kierunku i stało się dla mnie oczywiste, że muszą już zostać podjęte konkretne kroki zmierzające
do powstania Izby. Rynek odszkodowań rozwinął się już w takim stopniu, że ktoś musiał wystąpić z inicjatywą i w pewnym
stopniu przyjąć na siebie odpowiedzialność za wszystkie działania, które zmierzają do powstania Izby.
Jak technicznie wyglądają przygotowania do spotkania?
– W tym momencie praktycznie przygotowania mamy już zakończone. Projekt Statutu przyszłej Izby jest już gotowy. Mamy
też opanowaną całą logistykę,
na okres do jednego roku oraz wykluczenie z Izby.
4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie
do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty
otrzymania orzeczenia.
5. Zasady i tryb postępowania
przed Sądem Koleżeńskim określa
regulamin uchwalony przez Sąd
Koleżeński i zatwierdzony przez
Walne Zgromadzenie.

Telefon ______________________________ fax _______________________________
tel. komórkowy _______________________ e-mail _____________________________
Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe, i zobowiązuję się do informowania
o zachodzących zmianach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach statutowych PIO.
Zostałem powiadomiony o prawie wglądu do danych osobowych i ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne.

✂

...............................................................
/ miejsce i data /

.....................................................
/ podpis /

Skąd nazwa PIO – Polska Izba
Odszkodowań?
– Proponujemy nazwę Polska
Izba Odszkodowań, bowiem jej rolą będzie reprezentować firmy zajmujące się uzyskiwaniem odszkodowań, tak jak Polska Izba Ubezpieczeń reprezentuje interesy towarzystw ubezpieczeniowych.
Dziękuję za rozmowę
Bożena M.
Dołęgowska-Wysocka
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) własnej działalności,
4) dochodów z majątku.
Art. 33
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

XI. Zmiana statutu
i rozwiązanie Izby

Art. 31
Izba swoją działalność prowadzi na podstawie uchwalonego
przez Walne Zgromadzenie budżetu i programu działania.

Art. 34
Uchwały w sprawie rozwiązania Izby oraz zmian Statutu Izby
podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie i większością 2/3 głosów
bez względu na liczbę obecnych
w drugim terminie.

Art. 32
1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Majątek Izby powstaje z:
1) składek członkowskich,
w tym wpisowego,

Art. 35
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi
cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby.
■

Adres do korespondencji: ............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................................

która pozwoli na sprawne przeprowadzenie spotkania w celu powstania Izby od strony organizacyjnej. Na początku czerwca
2010 r. każda firma odszkodowawcza, która ma swoją wizytówkę na stronach internetowych,
otrzyma pocztą i e-mailem zaproszenie do udziału w spotkaniu. Liczymy, że dzięki tej rozmowie
oraz patronatowi całego przedsięwzięcia przez „Gazetę Ubezpieczeniową” informacja dotrze
do jeszcze większej liczby potencjalnych członków Izby.
Zaproszenie zawierać będzie
wszelkie niezbędne informacje,
czyli statut, kodeks etyki, deklarację członkowską, tak więc wszystkie potrzebne materiały pozwalające podjąć decyzję o wstąpieniu
do Izby. Wynika to z tego, że
na spotkaniu w czwartek 1 lipca
bieżącego roku czas na dyskusje
będzie bardzo ograniczony, a celem spotkania będzie założenie
IZBY. Oczywiście będziemy mieli
zapewnioną na miejscu opiekę
prawną. Zapraszamy zatem
na spotkanie 1 lipca 2010 r. w godzinach od 12.00 do16.00 w Hotelu Marriott w Warszawie każdą
firmę, która chce znaleźć się
w gronie założycieli Polskiej Izby
Odszkodowań.

X. Gospodarka finansowa
i majątek Izby

Załączniki: Aktualne dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa: wpis do dział. gosp., KRS/RHB,
NIP, REGON, ewent. Pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji.
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