
„Gazeta Ubezpieczeniowa”: 
– Na stanowisko dyrektora general-
nego Gras Savoye został Pan powoła-
ny ponad pół roku temu. Co udało
się osiągnąć w tym czasie?

Patrick Werner: – Pracujemy
bardzo intensywnie! W styczniu
opublikowaliśmy nową strategię
rozwoju. Jestem zdania, że na pozy-
cję lidera trzeba sobie zasłużyć. Nic
nie jest dane raz na zawsze. Grupa
Gras Savoye, pierwszy we Francji
i dziesiąty na świecie broker mię-
dzynarodowy, rozwija się bardzo
dobrze. I pozostaje jeszcze wiele ob-
szarów, w których możemy się roz-
wijać. Gras Savoye jest potężną fir-
mą, obecną w 43 krajach świata.
Dzięki ścisłemu partnerstwu z Willis,
działamy tak naprawdę w 120 kra-
jach. I to nie jest nasze ostatnie sło-
wo. Niedawno uruchomiliśmy no-
we spółki na Ukrainie i w Gruzji.

Jakie są kluczowe elementy no-
wej strategii firmy?

– Chcemy jeszcze lepiej wyko-
rzystać potencjał tkwiący w naszej
organizacji, żeby móc zapewnić na-
szym klientom obsługę najwyższej
jakości. Postanowiliśmy w tym celu
uprościć strukturę Gras Savoye.
Kluczowe elementy zmian to od-
dzielenie funkcji grupy od jednostek
operacyjnych, zacieśnienie współ-
pracy na poziomie managementu,
odmłodzenie Komitetu Wykonaw-
czego, bardziej efektywne wykorzy-
stanie wiedzy i doświadczeń Grupy
oraz wzmocnienie ich przez ze-
wnętrzne zasoby, zwłaszcza w za-
kresie procesów i metod obsługo-
wych. Wyodrębniliśmy cztery pio-
ny: Finansowy, HR, Strategii i Ope-
racyjny. Działalność operacyjna
obejmuje pięć obszarów całkowicie
zorientowanych na klienta: zarzą-
dzanie ryzykiem, middle market, 

affinity, ubezpieczenia osobowe
i współpraca międzynarodowa. 
Są to filary dalszego wzmacniania
Gras Savoye jako silnej, zjednoczo-
nej i solidarnej Grupy obsługującej
klientów na całym świecie.

Wiele się zmieni!
– Tak, Gras Savoye pozostaje

międzynarodowym graczem o wy-
bitnie lokalnym charakterze.
W przeciwieństwie do innych naj-
większych światowych firm broker-
skich, bardzo dużą wagę przykłada-
my do lokalności i bycia blisko klien-
ta. Nie chcemy być scentralizowaną
firmą, która klonuje swoje mniejsze
kopie w różnych krajach. Regional-
ne warunki w krajach, w których
działamy, są bardzo zróżnicowane.
Inne są uwarunkowania prawne, in-
ne potrzeby klientów. Każdorazowo
dostosowujemy naszą strategię
do danego miejsca. Nasza strategia
rozwoju nawiązuje do efektu kropli
oleju, która dzieli się na mniejsze
krople, a z nich wydzielają się kolej-
ne krople. Mamy mocne punkty za-
czepienia, z których wychodzimy
na okoliczne rynki. Żeby daleko nie
sięgać, podam przykład Polski
i Ukrainy. Nasz biznes w Polsce jest
bardzo mocno ugruntowany. Dlate-
go właśnie polskiej spółce powierzy-
liśmy budowę struktur na Ukrainie. 

Dużo się mówi o nowej dyrekty-
wie o pośrednictwie oraz o możliwej
likwidacji wynagrodzenia prowizyj-
nego. Czy brokerzy są zagrożeni? 

– Gdyby rola brokera polegała
wyłącznie na pośrednictwie, to
mógłby się czuć zagrożony. 
Ale przecież broker daje klientowi
i ubezpieczycielowi o wiele więk-
szą wartość dodaną! Ma duże do-
świadczenie, wiedzę i kompeten-
cje doradcze. My we Francji 

wypracowaliśmy z największymi
firmami mieszany model wyna-
grodzenia, które składa się w czę-
ści z prowizji, a w części z opłaty
wniesionej przez klienta. Ten mo-
del może sukcesywnie poszerzyć
się o trzeci element – success fee.
Duzi klienci są gotowi zapłacić
dodatkowo za lepszą ochronę
w korzystniejszej cenie oraz bar-
dzo wyspecjalizowane usługi do-
radcze, ułatwiające rozwój w co-
raz bardziej niepewnym i zmien-
nym środowisku. Nie boję się
o przyszłość zawodu brokera. 
Jesteśmy bardzo potrzebni. Dla
dużego klienta prowadzącego roz-
ległą działalność cenna jest
przede wszystkim nasza wiedza
w zakresie różnych ryzyk. Dla ma-
łego i średniego klienta, który ma

bardziej wystandaryzowane po-
trzeby, liczy się to, że broker może
wynegocjować lepszą cenę i lep-
sze warunki z ubezpieczycielem.
W obsłudze dużych klientów liczy

się indywidualne podejście. W ob-
słudze małych i średnich – ła-
twość, sprawność i wygoda obsłu-
gi, którą osiągamy przez standary-
zację produktów, usług i procedur. 

Brokerzy nie boją się directów?
– Telefon i internet świetnie się

nadają do sprzedaży produktów
prostych. Ale nie wyobrażam sobie
zarządzania ryzykiem za pomocą
infolinii. Tu potrzebny jest osobisty
kontakt i indywidualne traktowa-
nie klienta. 

Jakie są plany Gras Savoye
na najbliższy okres?

– Dalszy zrównoważony roz-
wój. Upraszczanie i ujednolicanie
procedur w obrębie Grupy w celu
bardziej efektywnego wykorzysta-
nia jej potencjału. Pogłębienie part-
nerskiej współpracy z Willis na ca-
łym świecie. Wzmacnianie naszej
pozycji na lokalnych rynkach,
przez współpracę z drobnymi lo-
kalnymi brokerami.  ■
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Patrick Werner ukończył Instytut Nauk Politycznych (IEP) 
w Paryżu, jest też absolwentem Wyższej Szkoły Administracji (ENA)
oraz inspektorem finansowym. Od 1980 r. kierownik audytu
wewnętrznego w Caisse des Depots, w latach 1983–1991 członek
zarządu, a następnie dyrektor generalny C3D – holdingu oddziałów
Caisse des Depot. Następnie przechodzi do sektora ubezpieczeń.
Dyrektor generalny Grupy Victoire (obecnie Commercial Union)
od 1991 do 1995, we Francuskiej Izbie Ubezpieczeń od 1996 r.,
najpierw jako reprezentant, a od 1997 jako wiceprezes. 
W Grupie La Poste od stycznia 1999 roku – zostaje
wicedyrektorem – dyrektorem Klientów Finansowych oraz szefem
sieci dystrybucyjnej i członkiem komitetu wykonawczego. 
Po zakończeniu projektu utworzenia La Banque Postale,
w styczniu 2006 zostaje mianowany prezesem zarządu. Swoją
funkcję kończy pełnić w styczniu 2011. Zajmuje się rozwojem
banku, który staje się pod jego dyrekcją bankiem detalicznym,
oferującym między innymi ubezpieczenia kredytów. Sprawuje
funkcje zarządcze w strukturach Grupy La Poste związanych
z ubezpieczeniami życiowymi i majątkowymi.

„Gazeta Ubezpieczeniowa”: – Patrick
Werner, dyrektor generalny Gras Savoye,
podkreślał kluczową rolę ścisłej współpracy
z Willis w strategii firmy. Czy takie współ-
działanie dotyczy również polskiej spółki?

Alexander Konopka: – Jako Gras Savoye
Polska regularnie współpracujemy z centra-
lą Willis. Bardzo wiele ryzyk plasujemy
w Londynie. Naszą wartością dodaną jest
fakt, że poza rynkiem londyńskim, mamy
utarte ścieżki również na rynku paryskim.
Mało kto w Polsce wie, że Paryż to drugie
po Londynie centrum ubezpieczeń w Euro-
pie. My wiemy to bardzo dobrze i korzysta-
ją na tym nasi klienci.

Na czym polega specyfika rynku 
paryskiego?

– Londyn to królestwo szybkich transak-
cji. W Paryżu większy akcent kładzie się
na długofalowość relacji broker–ubezpie-
czyciel. Różnic jest wiele. To temat
na osobną rozmowę.

Został Pan prezesem ukraińskiej spółki
Gras Savoye. Jak Pan łączy kierowanie dwo-
ma spółkami jednocześnie?

– Po pierwsze, mamy świetnego mene-
dżera na miejscu. Zrekrutowaliśmy go
z tamtejszego rynku finansowego. 
To człowiek z dobrą znajomością środo-
wiska importerów aut – a to podstawa na-
szego ukraińskiego biznesu. Drugą osobą,
która wspiera nasze działania lokalnie
na Ukrainie, jest szef ukraińskiej spółki
brokerskiej, z którą nawiązaliśmy ścisłą
współpracę. Ponadto wiele zadań prowa-
dzi i sukcesywnie przejmuje ode mnie
mój brat – Przemek Konopka, mocno za-
angażowany od kilku lat we współpracę
z rynkiem ukraińskim. Niemniej jednak
wiele czasu spędzam teraz na lotniskach 

i w samolotach, ale to normalne przy uru-
chamianiu nowej spółki.

Jak wygląda Wasza strategia na Ukra-
inie? To nie jest łatwy rynek...

– Rynek jest specyficzny. 80% składki
stanowią ubezpieczenia komunikacyjne.
My również postanowiliśmy zacząć od ko-
munikacji. Rozpoczęliśmy bliską współpra-
cę z lokalną firmą brokerską. Jeśli wszystko
potoczy się zgodnie z planem, dokonamy
przejęcia jeszcze w tym roku. Nasz ukraiń-
ski partner zyskał dzięki nam dostęp
do pełnych zasobów grupy Gras Savoye,
a my zyskaliśmy ludzi mocno osadzonych
w lokalnych realiach rynkowych. 

dokończenie na str. 15

Gras Savoye zdobywa Ukrainę
Rozmowa z Alexandrem Konopką, 
prezesem Gras Savoye Polska

Na pozycję lidera 
trzeba sobie zasłużyć
Rozmowa z Patrickiem Wernerem, 
dyrektorem generalnym Gras Savoye




