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JÓZEF ZYCH
Urodził się 23 marca 1938 roku w Giedlarowej. Poseł na

Sejm RP nieprzerwanie od 1989 roku. Od 2007 r. pełni
funkcję przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności
Konstytucyjnej, od 2008 r. zastępca przewodniczącego
Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Był marszałkiem i wicemarszałkiem Sejmu. W Sejmie V ka-
dencji wykonywał obowiązki marszałka seniora. Jako prze-
wodniczący Zgromadzenia Narodowego w znaczący spo-
sób przyczynił się do uchwalenia Konstytucji RP z 2.IV.1997
roku. Aktywnie działa na rzecz rozwoju ubezpieczeń w Pol-
sce. Brał udział w  wielu debatach parlamentarnych doty-
czących ubezpieczeń, m.in. nad rządowym projektem ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych.

Józef Zych jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Pracę magisterską pt. „Tworzenie i podział funduszów ubezpiecze-
niowych” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Wąsiewicza. Pracę doktorską
obronił w 1976 r. na tym samym Uniwersytecie i uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.
Specjalizuje się w tematyce ubezpieczeniowej. Jest autorem licznych publikacji
naukowych i popularyzatorskich z dziedziny prawa ubezpieczeniowego, cywilnego
i prawa pracy. Odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym także francuskim Orderem
Wielkiego Oficera Legii Honorowej. 

Przez 16 lat pracował w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń. Przez dwie kadencje
był prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. Od 1994 r. przewodniczył Radzie
Programowej TVP S.A.
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RYSZARD BOCIONG
Ryszard Bociong jest przewodniczącym Komisji

Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (od maja 2008 r.)
oraz dyrektorem generalnym AXA Ubezpieczenia, firmy
sprzedającej ubezpieczenia komunikacyjne przez tele-
fon/Internet i będącej częścią Grupy AXA – jednej z
największych grup ubezpieczeniowych na świecie.

Ryszard Bociong ma ponadtrzydziestoletnie doświad-
czenie w pracy w sektorze ubezpieczeniowym  na wysokich
stanowiskach zarządczych tak w Polsce, ale także we Francji
oraz Belgii. Był m.in. członkiem Zarządu PZU SA odpo-
wiedzialnym za piony klienta korporacyjnego, reasekuracji
oraz likwidacji szkód; założycielem i prezesem Commercial Union Towarzystwa Ubez-
pieczeń Ogólnych a także przez osiem lat prezesem Sedgwick Polska (jednej z pier-
wszych wielkich  międzynarodowych grup brokerskich, które otworzyły przedstawiciel-
stwo w Polsce); sprawował także funkcję prezesa, należącej do Sedgwick, firmy Thilly
Reinsurance Brokers w Brukseli. Wcześniej przez pięć lat był dyrektorem w jednej
z największych firm brokerów reasekuracyjnych we Francji.

Do głównych osiągnięć zawodowych Ryszarda Bocionga należy zaliczyć mocne
wprowadzenie na rynek AXA Ubezpieczenia (drugiej firmy w Polsce sprzedającej ubez-
pieczenia komunikacyjne drogą telefoniczną/internetową);  całkowitą restrukturyzację
pionu klienta korporacyjnego w PZU; rozpoczęcie wdrożenia kompleksowego nowego
procesu likwidacji szkód w PZU SA a także zbudowanie od podstaw firmy Commercial
Union Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych.

Ryszard Bociong jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego a także ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania
w INSEAD we Francji.

FRANCISZEK HUTTEN-CZAPSKI
Franciszek Hutten-Czapski jest partnerem i dyrektorem

zarządzającym w warszawskim biurze The Boston Con-
sulting Group. W ciągu 11 lat pracy w BCG pracował
w biurach w Warszawie, Chicago i Nowym Jorku. Specja-
lizuje się w doradztwie dla firm sektora finansowego
w tym głównie firm ubezpieczeniowych i banków. W BCG
jest szefem Grupy Kompetencyjnej Ubezpieczeń w Europie
Środkowej i Wschodniej,i zajmuje się głównie zagadnie-
niami sprzedaży i marketingu. 

Franciszek Kutten-Czapski kierował projektami dla firm
ubezpieczeniowych w Polsce i Europie, których tematyka
obejmowała m.in. strategię korporacyjną, analizę rozwoju rynków i główne trendy
wpływające na rynek ubezpieczeń, strategię sprzedaży, strategię rozwoju sieci, strategię

JAN GRZEGORZ PRĄDZYŃSKI
Jan Grzegorz Prądzyński jest wiceprezesem Polskiej Izby

Ubezpieczeń (od czerwca 2008 r.), instytucji samorządu
gospodarczego, która zrzesza wszystkie zakłady ubez-
pieczeń działające na polskim rynku. 

Jan Grzegorz Prądzyński od 1981 roku mieszkał za granicą
(Anglia, Francja), gdzie pracował w sektorze transportu i tu-
rystyki. Po powrocie do kraju w 1998 roku objął stanowisko
prezesa zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Sp. z o.o.,
którym kierował do 2007 roku. Zasiadał w radach nadzor-
czych spółek Canal Plus Cyfrowy Sp. z o.o. oraz PBP SA. Jest
członkiem rady nadzorczej spółki Robyg S.A. Pełni również

funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych:  członka komisji rewizyjnej
Polskiej Izby Turystyki, członka rady naczelnej Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Polsce oraz wiceprezesa w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Turystyki.

Do głównych osiągnięć zawodowych Jana Grzegorza Prądzyńskiego należy zaliczyć
rozwinięcie działalności touroperatorskiej spółki Orbis Travel poprzez wprowadzenie na
rynek nowego brandu Travel Time, stworzenie we Francji od podstaw sieci niezależnych
biur podróży Tourcom (3-ciej na rynku co do wielkości) oraz zorganizowanie między-
narodowej sieci wynajmu samochodów BLS System.

Jan Grzegorz Prądzyński studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystki (obec-
nie SGH) oraz ukończył kursy zarządzania we Francji. 

TADEUSZ SZUMLICZ
Tadeusz Szumlicz jest profesorem nauk ekonomicznych,

kierownikiem Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Studiów
Doktoranckich Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz
Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej
Handlowej. Autor ponad 250 publikacji dotyczących poli-
tyki społecznej i ubezpieczeń. Popularyzuje wiedzę ubez-
pieczeniową. Szczególną wagę przywiązuje do kształtowa-
nia świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków.
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.
Członek Rady Monitoringu Społecznego. Współpracuje
z wieloma instytucjami rynku ubezpieczeniowego.
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JÓZEF ZYCH

Działalność ubezpieczeniowa 
z punktu widzenia Sejmu RP 

Sejm Rzeczypospolitej w ostatnim okresie podjął działalność legislacyjną w przy-
padku kilku projektów ustaw dotyczących ubezpieczeń. Przede wszystkim chodzi
o dostosowanie naszych przepisów wewnętrznych do przepisów Unii Europejskiej. 

Zmiany w KPC
Pierwsza z tych istotnych zmian dotyczy kodeksu postępowania cywilnego.

Jesteśmy już po pierwszym czytaniu projektu zmian kodeksu postępowania cywilnego
i pracujemy nad ostateczną wersją art. 1103 k.p.c. Przypomnę, że zgodnie z propozy-
cją rządową – artykuł ten ma uregulować prawne właściwości polskich sądów w od-
niesieniu do ubezpieczeń. I tak, według paragrafu 1-go, sprawy te ze stosunku ubez-
pieczenia, przeciwko ubezpieczycielowi, należą do jurysdykcji krajowej, także wtedy,
gdy  powód ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, lub istnieje jurys-
dykcja krajowa w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi głównemu, a pozwany ubez-
pieczyciel jest współubezpieczycielem, lub zdarzenie wywołujące szkodę nastąpiło
w Rzeczypospolitej Polskiej, a sprawa dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej, ubezpieczenia nieruchomości albo ubezpieczenia nieruchomości i ruchomości, gdy
powstała na niej szkoda wynikła z jednego zdarzenia. Z tą propozycją nie sposób się
zgodzić. Niegdyś mieliśmy do czynienia z podobnie skonstruowanym ubezpieczeniem
KO-93 ale tam chodziło o zakres odpowiedzialności a nie o właściwość sądu.

Gdyby ten przepis został przyjęty to wynikałoby z niego, że tylko wtedy jurysdykcja kra-
jowa byłaby właściwa, gdyby problem ubezpieczenia OC, budynków, mienia miał jedną pod-
stawę faktyczną i prawną. Można sobie wyobrazić sytuację, że pożar niszczy mienie
ruchome, nieruchome, a dodatkowo wyrządza szkodę osobie trzeciej i wtedy wchodzi w grę
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nad tego typu rozwiązaniami my pracujemy. 

Wszystko, co zdarzy się w ubezpieczeniach w najbliższej przyszłości wymusi także
zmianę kodeksu cywilnego w części dotyczącej ubezpieczeń. Bardzo często zastana-
wialiśmy się nad jedną rzeczą – czy w ogóle w tej chwili istnieje jeszcze potrzeba, aby
w kodeksie cywilnym był rozdział o ubezpieczeniach, czy też nie powinien być oddziel-
ny kodeks ubezpieczeń. 
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sprzedaży bezpośredniej, reorganizację struktury holdingu, reorganizację likwidacji
szkód/świadczeń, modele i zakres oferty assistance. Ponadto prowadził i uczestniczył
w wielu projektach strategicznych dla wiodących banków w Polsce i Europie Środkowej.

Franciszek Hutten-Czapski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, University
of Surrey i Universite de Liege.

ANDRZEJ MACIĄŻEK 
Jest członkiem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest magi-
strem fizyki. Wiedzę w zakresie ubezpieczeń zdobywał
m.in. w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w War-
szawie a także uczestnicząc w szkoleniach Francuskiego
Ośrodka Kształcenia Kadr i Informacji (CEFFIC).

Od 1989 roku związany z rynkiem ubezpieczeniowym,
był jednym z inicjatorów powstania ATU Towarzystwa
Ubezpieczeń Turystycznych S.A. – pierwszego zakładu
ubezpieczeń powołanego w formie spółki akcyjnej na

mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z roku 1990. W ATU pełnił początkowo
funkcję członka rady nadzorczej a następnie wiceprezesa zarządu Towarzystwa. Po
przejęciu Towarzystwa przez nowego właściciela w latach 1995-1996 pełnił funkcję
członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń GERLING Polska S.A. Od 1996 do czerwca
1999 roku pełnił funkcję prezesa zarządu TUiR „Gwarant” S.A. W swej pracy na rynku
ubezpieczeniowym specjalizował się m.in. w ubezpieczeniach podróżnych, ubezpie-
czeniach OC posiadaczy pojazdów dla osób zagranicznych, ubezpieczeniach finanso-
wych i koasekuracji ryzyk majątkowych, a także problematyce informatyzacji zakładów
ubezpieczeń, analizach, sprawozdawczości i statystyce ubezpieczeniowej.

Z Polską Izbą Ubezpieczeń związany jest od chwili jej powstania. W latach 90-ych
pracował w strukturach społecznych Izby pełniąc m.in. przez kilka lat funkcję wiceprze-
wodniczącego Komisji Ekonomiczno-Finansowej i Informatyki PIU. Od roku 2000
związany zawodowo z PIU pełniąc kolejno funkcję doradcy prezesa, zastępcy  dyrekto-
ra i ostatnio dyrektora Biura PIU. W roku 2006 jako pełnomocnik Zarządu PIU kierował
przez kilka miesięcy pracami Izby.
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