
Bożena M. Dołęgowska-Wy-
socka: – Pani Beato, proszę
powiedzieć kilka zdań o so-

bie i swojej pracy.
Beata Karwacka: – W 1997 r.,

czyli 13 lat temu, rozpoczęłam
współpracę z dużą firmą pośred-
nictwa ubezpieczeniowego. Tam
zaczęłam wdrażać się w zagadnie-
nia ubezpieczeniowe, szczególnie
z zakresu ubezpieczeń na życie,
emerytalnych oraz funduszy inwe-
stycyjnych. Po dwóch latach uru-
chomiłam własne pośrednictwo
ubezpieczeń, które dodatkowo
w ofercie posiadało ubezpiecze-
nia majątkowe, komunikacyjne
dla około dwunastu towarzystw
ubezpieczeniowych. Były to lata
ogromnego wysiłku, zaangażowa-
nia w pracę, a co za tym idzie roz-
woju osobistego. Miałam to
szczęście, że udało mi się znaleźć
zajęcie, które stało się moją pasją,

jak w znanym cytacie Jeśli za-
czniesz robić to, co kochasz, nigdy
już nie będziesz musiał pracować.

Kiedy zainteresowała się Pani
odszkodowaniami? 

– Jak wiemy, jedną z podsta-
wowych funkcji ubezpieczeń jest
wypłacanie świadczeń i odszko-
dowań za szkody i straty powstałe
w wyniku nieszczęśliwych zda-
rzeń losowych, zapewnienie środ-
ków na pokrycie kosztów leczenia
lub zgromadzenia funduszu
na starość, gdy zakończy się ak-
tywność zawodowa osoby ubez-
pieczonej. Branża ubezpieczeń
była i jest w mojej ocenie niezwy-
kle potrzebna. Dzięki ubezpiecze-
niom i możliwościom z nich wy-
nikającym narodziła się, a raczej
była wkalkulowana od razu w jej
powstanie działalność odszkodo-
wawcza. To była tylko kwestia

czasu. I tak się stało. Są to branże
pokrewne i razem nieodzownie
istniejące. Powodem mego zainte-
resowania był dalszy rozwój zawo-
dowy, bowiem z zawartych ubez-
pieczeń zaczynają następować
wypłaty odszkodowań, które czę-
sto były zaniżone, a brak wiedzy
po stronie osoby poszkodowanej
prowadził do braku wypłaty
wszystkich należnych i możli-
wych do uzyskania świadczeń
z zakładu ubezpieczeń dla po-
szkodowanego.

Jak Pani ocenia rozwój rynku
odszkodowań do dnia dzisiej-
szego?

– Firmy odszkodowawcze funk-
cjonujące w Polsce w obecnym
stanie prawnym prowadzą działal-
ność gospodarczą w zakresie po-
średniczenia w dochodzeniu od-
szkodowań na rzecz uprawnio-

nych osób poszkodowanych od to-
warzystw ubezpieczeniowych.
Działalność taka nie jest działal-
nością koncesjonowaną lub wy-
magającą jakiejkolwiek szczegól-
nej formy prawnej. W szczególno-
ści zgodnie z ustawą o działalno-
ści gospodarczej działalność taka
może być prowadzona przez każ-
dy podmiot gospodarczy i w każ-
dej formie prawnej, tj. w szczegól-
ności indywidualnej działalności,
spółki cywilnej, spółek prawa han-
dlowego, zarówno osobowych, jak
i mających osobowość prawną
spółek kapitałowych. 

Dzisiaj na rynku działa kilka-
set podmiotów, które proponują
w różnych formach dochodzenie
roszczeń odszkodowawczych
w imieniu klienta. Podmioty te,
jak wskazuje statystyka prowa-
dzona przez Biuro Rzecznika
Ubezpieczonych w okresie
od 2004 r. do 2008 r., przekazały
90% wszystkich skarg, pomijając
bezpośrednio skarżących. Wyni-
ka z tego, że rola, którą dziś od-

grywają, jest i była potrzebna,
a nieraz wręcz niezbędna dla
osób poszkodowanych. Prawie
50% zgłaszanych roszczeń do za-
kładów ubezpieczeń ze szkód oso-
bowych jest zgłaszane przez fir-
my odszkodowawcze, co wskazu-
je, że poszkodowani potrzebują
pomocy prawnej i merytorycznej
ze strony takich podmiotów. Roz-
wój branży odszkodowań jest od-
powiedzią na wymagania rynku. 

Jaki jest Pani zdaniem profesjo-
nalizm podmiotów działających
na tym rynku po stronie firm od-
szkodowawczych?

– Obserwuję zmiany na lepsze,
to muszę przyznać. Firmy kładą
coraz większy nacisk na transpa-
rentność swoich usług, coraz
mniej istotnych dla klienta infor-
macji pisanych jest przysłowio-
wym „małym druczkiem”. Dzięki

roli takich organizacji, m.in. jak
Rzecznik Ubezpieczonych, Rzecz-
nik Praw Obywatelskich oraz
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, wiele podmiotów
poprawiło jakość swoich umów
oraz świadczonych usług.

Oczywiście w dalszym ciągu
można zaobserwować na rynku
działalność firm, które nie posia-
dają zaplecza merytorycznego lub
kapitału. Szeroko pojęte zaplecze
prawne, medyczne, informacyjne
i finansowe firmy odszkodowaw-
czej jest ważnym elementem, bo-
wiem daje ono poszkodowanemu
poczucie bezpieczeństwa i gwa-
rancję profesjonalizmu. 

Jakie nastąpiły zmiany w okre-
sie tych kilku lat w działalności
firm odszkodowawczych? Czy ła-
twiej jest uzyskać odszkodowanie?

– Rynek odszkodowań rozwija
się bardzo dynamicznie i ubezpie-
czyciele zdają sobie sprawę
z efektów działania wyspecjalizo-
wanych firm odszkodowawczych.

Wraz ze świadomością społeczeń-
stwa rośnie też jego zapotrzebo-
wanie na tego typu usługi, szcze-
gólnie że zapłata następuje na za-
sadzie success fee, czyli po wypła-
cie odszkodowania. Właśnie ten
element spowodował rozkwit
branży. Współczesny klient jest
znacznie bardziej wymagający.
Ludzie są świadomi, że mogą wy-
bierać pomiędzy wieloma firma-
mi, dzięki czemu mogą wybrać
dla siebie najlepszą ofertę. Ale
najważniejszym aspektem jest to,
że osobie poszkodowanej po wy-
padku często towarzyszy ból, cier-
pienie, żal, na który nie była przy-
gotowana psychicznie i finanso-
wo. W wielu sytuacjach nie potra-
fi poradzić sobie w dalszym ży-
ciu, leczeniu, jak też w uzyskaniu
odszkodowania. 
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