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FINANCIAL              CONFERENCES

WARSZTATY KIERUJEMY DO:

✔  Zakładów Ubezpieczeń     a w szczególności do:

✔ Specjalistów zajmujących się szkodami osobowymi
✔ Brokerów ubezpieczeniowych  ✔ Niezależnych �rm likwidacji szkód  
✔ Kancelarii odszkodowawczych

 Komisja Nadzoru Finansowego planuje, że założenia nowych rekomendacji dotyczą-
cych likwidacji szkód osobowych mogą być gotowe już pod koniec roku, dzięki czemu 
ich wdrożenie będzie mogło nastąpić w połowie 2016 r.

 W toku konsultacji publicznych prowadzonych pod koniec ubiegłego roku Ubezpie-
czyciele  zwracali uwagę na potrzebę wprowadzenia wytycznych związanych z usta-
laniem świadczeń za szkody osobowe, wskazując na pojawiające się w tym zakresie 
nieprawidłowości.
 KNF dąży do wprowadzenia jednolitych zasad tak, aby poszkodowany wiedział 
według jakiej procedury i o co może się ubiegać od ubezpieczyciela w ramach likwida-
cji szkody.

Wytyczne KNF mają doprowadzić do zwiększenia rezerw na wypłaty odszkodowań.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnych 
dyskusji na temat nowych obowiązków i zmian wynikających z nowej Rekomendacji 
KNF.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

       Zespół V Financial Conferences
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9.30 - 10.00  Rejestracja i poranna kawa

10.00 - 11.00  Nowe wytyczne KNF - przekrój przez najważniejsze obowiązki

Marta Bieniada, Radca prawny, Kancelaria Cli�ord Chance 

11.00 - 11.15 Przerwa na kawę

11.15 - 12.15  Praktyka zmierzająca do odmowy wypłaty świadczenia w sprawach, w których poszkodowani 
doznali stosunkowo niewielkich urazów

Justyna Halaś, Dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

12.15 - 13.15  Niefunkcjonalność powszechnie stosowanej  tzw. „Tabeli uszczerbkowej” z Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.12.2002 roku w rzetelnej, obiektywnej i wielowymiarowej ocenie 
rozmiaru szkody na osobie

Dr Waldemar Truszkiewicz, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, Prezes HBT 
Polska Sp. z o.o., Niezależny Ekspert Medyczny

13.15 - 14.00  Lunch

14.00 – 15.00  Jednolite standardy oceny szkody osobowej, w tym uszczerbku na
zdrowiu, stosowane przez wszystkich ubezpieczycieli.

Prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Berent, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

15.00 – 15.45  Wytyczne w odniesieniu do praktyki polegającej na odmowie refundacji kosztów związa-
nych z prywatnym leczeniem z powołaniem na możliwość korzystania z usług publicznej opieki medycz-
nej

Oczekujemy na o�cjalne potwierdzenie prelegenta 

15.45 - 16.30  Możliwości żądania przez uprawnionych zadośćuczynienia z art. 448 k.c. oraz praktyki 
związanej z nieuznawaniem tych roszczeń przez niektórych ubezpieczycieli

Katarzyna Przyborowska, Kancelaria Lege Artis

16.30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certy�katów
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Prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Berent jest kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny 
Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a wcześniej kierował na tej uczelni Zakładem 
Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego. Jest również profesorem zwyczaj-
nym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest laureatem licznych 
nagród naukowych, w tym prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 
latach 1999-2002 był ekspertem ONZ. Obecnie już trzecią kadencję jest Prezesem Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Minister Zdrowia powołał go na członka 
Komisji Programowej dla umiejętności z orzecznictwa lekarskiego. Był promotorem w 11 
przewodach doktorskich. Jest autorem licznych publikacji z zakresu medycyny sądowej i opi-
niowania sądowo-lekarskiego, a jako biegły przygotowywał liczne ekspertyzy specjalistycz-
ne dla sądów i innych instytucji.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie – ukończone studia z tytułem Lekarza, ukoń-
czony kurs specjalizacyjny z zakresu Chirurgii Ogólnej. Absolwent studiów podyplomowych 
z zakresu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone wiele kursów w 
tym: „Rekonstrukcja wypadku drogowego”, „ Zasady stosowania w praktyce Evidence Based 
Medicine”, „Orzecznictwo rentowe z zakresu psychiatrii – podstawy prawne i zagadnienia 
praktyczne. Przez 12 lat Asystent w Oddziale Chirurgii Szpitala Grochowskiego im. R. Masz-
taka w Warszawie. Przez kilkanaście lat do kwietnia 2014 praca w centrali PZU Życie SA i 
PZU SA na stanowisku Koordynatora ds. Standaryzacji i Kontroli Orzecznictwa Lekarskiego - 
bliska współpraca (tworzenie standardów) z grupą ponad 1500 lekarzy zajmujących się opi-
niowaniem medycznym w szkodach OC i NW. Współtwórca w 2003 r. gruntownej nowelizacji 
„Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu” wykorzystywanej przez 
PZU SA i PZU Życie SA. Publikacje w Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii z zakresu 
orzecznictwa lekarskiego, współautor publikacji książkowej - „Medycyna Ubezpieczeniowa” 
z 2013 r., wydanej pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskiej Izby 
Ubezpieczeń, publikacja  w Rozprawach Ubezpieczeniowych - Zeszyt 18 (1/2015) na temat 
„System HBT index – propozycja nowych zasad oceny następstw szkód osobowych. Założy-
ciel i Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej. Wykładowca 
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu medycyny ubezpieczeniowej i orzecz-
nictwa lekarskiego. Niezależny ekspert medyczny, właściciel �rmy Medical Risk & Claims 
Consulting. Aktualnie Prezes Spółki HBT Polska, zajmującej się opracowaniem standardu 
Medycznej oceny następstw szkody na osobie z ubezpieczeń OC w postaci Systemu informa-
tycznego HBT Index.
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Radca prawny. Posiada ponad 12 lat doświadczenia w doradztwie na rzecz polskich i zagra-
nicznych klientów w zakresie prawa bankowego i �nansowego oraz prawa ubezpieczeń. 
Przez kilka miesięcy była oddelegowana do departamentów prawnych HSBC Bank Polska 
S.A. i Toyota Bank Polska S.A. Doradzała międzynarodowym instytucjom bankowym przy 
rozpoczynaniu działalności w Polsce (w tym na zasadzie licencji europejskiej) oraz w 
kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie outsourcingu i przygotowywaniu projektów do-
kumentacji kredytów i pożyczek detalicznych oraz kart kredytowych, korespondencji z KNF, 
GIODO i UOKiK, umów współpracy z sieciami detalicznymi w zakresie wdrażania produktów 
bankowych oraz przy umowach typu bancassurance. Pracowała także przy projektach seku-
rytyzacyjnych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie opracowywania 
dokumentacji produktów ubezpieczeniowych oraz bieżącego zarządzania umowami ubez-
pieczenia i ich wykonaniem. Uczestniczyła także w opracowywaniu programu ubezpieczeń 
majątkowych dla spółek z sektora energetycznego. Obecnie jest zaangażowana w kilka pro-
jektów akwizycyjnych i restrukturyzacyjnych na polskim rynku usług ubezpieczeniowych w 
zakresie kwestii regulacyjnych, w tym reprezentacji przed KNF.

 
Absolwentka prawa oraz ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych we Wrocławiu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z �rmą VOTUM 
S.A., w której kieruje jednym z działów prawnych. Dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i 
Pośredników Odszkodowawczych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, w tym w 
„Rozprawach Ubezpieczeniowych” wydawanych przez Rzecznika Ubezpieczonych i „Dzienniku 
Ubezpieczeniowym”. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie ubezpieczenio-
wym, relacjach pomiędzy prawem cywilnym i karnym oraz prawie konsumenckim. 

Katarzyna Przyborowska radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, 
Bioetyki i Socjologii Medycyny na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Toruniu.
Właścicielka   warszawskiej  i toruńskiej kancelarii PRZYBOROWSKA-LAZER Kancelaria 
Prawna LEGE ARTIS s.c.  Prawnik z pasją, specjalistka w sprawach związanych z prawem 
medycznym, prawami pacjenta oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych. Doradza i 
pomaga lekarzom w prowadzeniu praktyk, szkoli personel szpitali z praw pacjentów.
 Oprócz tego trenerka i prelegentka, autorka artykułów z zakresu prawa medycznego i zarzą-
dzania placówkami medycznymi oraz blogów poświęconych prawu medycznemu, prawom pa-
cjenta dochodzeniem roszczeń (www.medyczneprawo.pl) oraz pracy lekarzy (www.lekarzipra-
wo.pl), a także prawom przedsiębiorczych kobiet, prawu pracy i ubezpieczeń społecznych 
(www.temidajestkobieta.pl),  które cieszą się ogromną popularnością.
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