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USTAWA
z dnia 22 maja 2003 r.
o poÊrednictwie ubezpieczeniowym

Przepisy ogólne

czynnoÊci faktycznych lub czynnoÊci prawnych zwiàzanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady wykonywania poÊrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeƒ osobowych i majàtkowych.

2. PoÊrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wy∏àcznie przez agentów ubezpieczeniowych lub
brokerów ubezpieczeniowych, z zastrze˝eniem art. 3.

Art. 2. 1. PoÊrednictwo ubezpieczeniowe polega na
wykonywaniu przez poÊrednika za wynagrodzeniem

3. PoÊrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji jest wykonywane wy∏àcznie przez brokerów
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ubezpieczeniowych posiadajàcych zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej w zakresie reasekuracji (brokerów reasekuracyjnych).

Art. 9. 1. CzynnoÊci agencyjne mogà byç wykonywane wy∏àcznie przez osob´ fizycznà, która spe∏nia
∏àcznie nast´pujàce warunki:

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do agenta
morskiego i maklera morskiego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365), w zakresie poÊredniczenia w zawieraniu lub
wykonywaniu umów ubezpieczenia morskiego.

1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
2) nie by∏a prawomocnie skazana za umyÊlne przest´pstwo:
a) przeciwko ˝yciu i zdrowiu,
b) przeciwko wymiarowi sprawiedliwoÊci,

Art. 4. PoÊrednik ubezpieczeniowy wykonuje:
1) czynnoÊci w imieniu lub na rzecz zak∏adu ubezpieczeƒ, zwane dalej „czynnoÊciami agencyjnymi”,
polegajàce na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynnoÊci przygotowawczych zmierzajàcych
do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu
umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia,
tak˝e w sprawach o odszkodowanie, jak równie˝ na
organizowaniu i nadzorowaniu czynnoÊci agencyjnych (dzia∏alnoÊç agencyjna) albo
2) czynnoÊci w imieniu lub na rzecz podmiotu szukajàcego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej
„czynnoÊciami brokerskimi”, polegajàce na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów
ubezpieczenia, wykonywaniu czynnoÊci przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz
uczestniczeniu w zarzàdzaniu i wykonywaniu
umów ubezpieczenia równie˝ w sprawach o odszkodowanie (dzia∏alnoÊç brokerska).

c) przeciwko ochronie informacji,
d) przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów,
e) przeciwko mieniu,
f) przeciwko obrotowi gospodarczemu,
g) przeciwko obrotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi,
h) skarbowe;
3) daje r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania czynnoÊci
agencyjnych;
4) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏cenie;
5) odby∏a szkolenie prowadzone przez zak∏ad ubezpieczeƒ zakoƒczone zdanym egzaminem.

Art. 5. PoÊrednictwo ubezpieczeniowe jest dzia∏alnoÊcià gospodarczà w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z póên. zm.1)).

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, minimalny zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, oraz zakres obowiàzujàcych tematów egzaminu i tryb jego
przeprowadzania, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci
koniecznoÊci zapewnienia odpowiedniego poziomu
kwalifikacji osób wykonujàcych czynnoÊci agencyjne.

Art. 6. Zawieranie lub wykonywanie umów ubezpieczenia przez cz∏onka zarzàdu zak∏adu ubezpieczeƒ,
prokurenta zak∏adu ubezpieczeƒ albo przez osob´ b´dàcà pracownikiem zak∏adu ubezpieczeƒ, w imieniu
i na rzecz tego zak∏adu, nie jest poÊrednictwem ani wykonywaniem czynnoÊci agencyjnych w rozumieniu
ustawy.

Art. 10. 1. Przedsi´biorca mo˝e, na podstawie umowy zawartej z zak∏adem ubezpieczeƒ, wykonywaç dzia∏alnoÊç agencyjnà jako dzia∏alnoÊç uzupe∏niajàcà do
podstawowej dzia∏alnoÊci gospodarczej, bez koniecznoÊci wykonywania czynnoÊci agencyjnych przez osoby fizyczne spe∏niajàce wymóg okreÊlony w art. 9 ust. 1
pkt 5, je˝eli:

Rozdzia∏ 2
Agent ubezpieczeniowy
Art. 7. Agentem ubezpieczeniowym jest przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç agencyjnà na podstawie
umowy agencyjnej zawartej z zak∏adem ubezpieczeƒ
i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
Art. 8. Dzia∏alnoÊç agencyjna powinna byç wykonywana z zachowaniem starannoÊci okreÊlonej w art. 355
§ 2 Kodeksu cywilnego oraz dobrych obyczajów.
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789.

1) dzia∏alnoÊç agencyjna pozostaje w bezpoÊrednim
zwiàzku z podstawowà dzia∏alnoÊcià tego przedsi´biorcy i nie wymaga szczegó∏owej wiedzy w zakresie ubezpieczeƒ;
2) czas trwania umowy ubezpieczenia nie przekracza
12 miesi´cy;
3) wykonuje czynnoÊci agencyjne osobiÊcie lub przy
pomocy osób zatrudnionych u tego przedsi´biorcy
na podstawie umowy o prac´.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do ubezpieczeƒ na
˝ycie.
Art. 11. 1. Za szkod´ wyrzàdzonà przez agenta
ubezpieczeniowego w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci agencyjnych odpowiada zak∏ad ubezpieczeƒ, na
rzecz którego agent ubezpieczeniowy dzia∏a, z zastrze-
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˝eniem ust. 2. Przepisu art. 429 Kodeksu cywilnego nie
stosuje si´.
2. Agent ubezpieczeniowy wykonujàcy czynnoÊci
agencyjne na rzecz wi´cej ni˝ jednego zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie tego samego dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie z za∏àcznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151), odpowiada za szkody powsta∏e z tytu∏u wykonywania tych czynnoÊci.
3. W zakresie odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e z tytu∏u wykonywania czynnoÊci agencyjnych agent
ubezpieczeniowy dzia∏ajàcy na rzecz wi´cej ni˝ jednego zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie tego samego dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie z za∏àcznikiem do ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, podlega obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej.
4. Agent ubezpieczeniowy, który nie spe∏ni∏ obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia, jest obowiàzany wnieÊç op∏at´ na rzecz bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç 1 000 euro obliczonà w z∏otych wed∏ug Êredniego
kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 ka˝dego roku. Wniesienie op∏aty nie
zwalnia z obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej.
5. Do przeprowadzania kontroli spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, uprawniona jest Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, zwana dalej „organem nadzoru”.
6. Je˝eli agent ubezpieczeniowy nie oka˝e dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, lub dowodu op∏acenia
sk∏adki za to ubezpieczenie, organ nadzoru wzywa
agenta ubezpieczeniowego, aby w terminie 30 dni:
1) przedstawi∏ dokumenty potwierdzajàce zawarcie
umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3,
w dacie okreÊlonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8, albo
2) w razie braku dokumentów, o których mowa
w pkt 1, uiÊci∏ op∏at´, o której mowa w ust. 4, oraz
okaza∏ dokumenty potwierdzajàce póêniejsze zawarcie umowy ubezpieczenia.
7. Op∏ata, o której mowa w ust. 4, podlega egzekucji w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeƒ,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres
ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa
w ust. 3, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia
oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanej dzia∏alnoÊci
oraz zakres realizowanych zadaƒ.
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Art. 12. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ udziela agentowi
ubezpieczeniowemu upowa˝nionemu do zawierania
w jego imieniu umów ubezpieczenia, w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci, pe∏nomocnictwa do dokonywania czynnoÊci agencyjnych w imieniu tego zak∏adu.
2. Pe∏nomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, okreÊla w szczególnoÊci:
1) zakres dzia∏alnoÊci agenta ubezpieczeniowego, ze
wskazaniem dzia∏u, grup i rodzajów ubezpieczeƒ;
2) wysokoÊç maksymalnej sumy ubezpieczenia, na jakà agent ubezpieczeniowy mo˝e zawrzeç jednà
umow´ ubezpieczenia;
3) obszar dzia∏alnoÊci agenta ubezpieczeniowego.
3. Pe∏nomocnictwo udzielone przez zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e zawieraç upowa˝nienia do udzielania
dalszych pe∏nomocnictw.
4. Je˝eli agent ubezpieczeniowy zawrze z osobà fizycznà spe∏niajàcà wymogi okreÊlone w art. 9 ust. 1
umow´ dotyczàcà wykonywania czynnoÊci agencyjnych, umowa ta nie jest uwa˝ana za umow´ agencyjnà.
Art. 13. 1. Agent ubezpieczeniowy jest obowiàzany:
1) okazywaç klientowi przy pierwszej czynnoÊci nale˝àcej do zakresu dzia∏alnoÊci agencyjnej oraz na
ka˝de ˝àdanie dokument pe∏nomocnictwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1;
2) zwróciç zak∏adowi ubezpieczeƒ dokument pe∏nomocnictwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1, oraz
wszystkie wydane mu druki, materia∏y i inne dokumenty oraz rozliczyç si´ z zainkasowanych sk∏adek,
je˝eli jego pe∏nomocnictwo wygas∏o lub zosta∏o
cofni´te;
3) zachowaç w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci agencyjnych, dotyczàce zak∏adu ubezpieczeƒ, drugiej
strony umowy ubezpieczenia oraz podmiotu szukajàcego ochrony ubezpieczeniowej; obowiàzek
ten cià˝y na agencie ubezpieczeniowym równie˝
po rozwiàzaniu umowy agencyjnej;
4) powiadomiç klienta, czy dzia∏a na rzecz jednego, czy
wielu zak∏adów ubezpieczeƒ, i na ˝àdanie klienta poinformowaç go o nazwach zak∏adów ubezpieczeƒ,
na rzecz których wykonuje dzia∏alnoÊç agencyjnà;
5) doskonaliç umiej´tnoÊci zawodowe.
2. Osoba fizyczna wykonujàca czynnoÊci agencyjne
jest obowiàzana okazywaç dokument upowa˝niajàcy
do dzia∏ania w imieniu agenta ubezpieczeniowego.
Art. 14. OkreÊlenie „agent ubezpieczeniowy” mo˝e
byç u˝ywane w nazwie lub reklamie oraz do oznaczenia dzia∏alnoÊci wy∏àcznie przez podmiot wpisany do
rejestru agentów ubezpieczeniowych.
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Art. 15. Agent ubezpieczeniowy nie mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊci brokerskiej oraz czynnoÊci brokerskich.
Art. 16. 1. Agent ubezpieczeniowy, majàcy siedzib´
lub miejsce zamieszkania w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊç
agencyjnà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli jest wpisany do odpowiedniego rejestru w tym
paƒstwie.
2. Agent ubezpieczeniowy, który zamierza podjàç
dzia∏alnoÊç agencyjnà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ma obowiàzek powiadomiç o tym organ nadzoru.
3. Agent ubezpieczeniowy, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e rozpoczàç wykonywanie dzia∏alnoÊci
agencyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po
uzyskaniu przez organ nadzoru informacji od organu
nadzoru paƒstwa macierzystego o wpisie agenta do
w∏aÊciwego rejestru.
Art. 17. 1. Agent ubezpieczeniowy, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych, mo˝e wykonywaç
dzia∏alnoÊç agencyjnà na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, z zastrze˝eniem
ust. 2.
2. Agent ubezpieczeniowy, który zamierza podjàç
dzia∏alnoÊç agencyjnà na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, ma obowiàzek powiadomiç o tym organ nadzoru.
3. Organ nadzoru, w terminie 30 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przekazuje w∏aÊciwemu organowi nadzoru kraju, w którym agent zamierza
prowadziç dzia∏alnoÊç, informacj´ o wpisie agenta do
rejestru.
Art. 18. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià agenta ubezpieczeniowego sprawuje zak∏ad ubezpieczeƒ, na rzecz którego dzia∏a agent ubezpieczeniowy.
Art. 19. 1. Organ nadzoru mo˝e przeprowadziç
w ka˝dym czasie kontrol´ dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie korzystania z us∏ug agentów ubezpieczeniowych.
2. Organ nadzoru mo˝e ˝àdaç od zak∏adu ubezpieczeƒ wyjaÊnieƒ i informacji dotyczàcych agentów
ubezpieczeniowych dzia∏ajàcych na rzecz danego zak∏adu ubezpieczeƒ.
3. Organ nadzoru mo˝e wydawaç zalecenia majàce
na celu usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci
i dostosowanie dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ do
przepisów prawa.
4. Organ nadzoru mo˝e zakazaç, w drodze decyzji,
zak∏adowi ubezpieczeƒ korzystania z us∏ug agenta
ubezpieczeniowego w razie naruszenia przez niego
przepisów prawa, niezachowania starannoÊci lub dobrych obyczajów. W takim przypadku zak∏ad ubezpie-
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czeƒ jest obowiàzany do natychmiastowego rozwiàzania umowy z agentem ubezpieczeniowym oraz cofni´cia mu pe∏nomocnictwa, o którym mowa w art. 12
ust. 1.
5. W razie odmowy udzielenia wyjaÊnieƒ i informacji, o których mowa w ust. 2, niewykonywania zaleceƒ
okreÊlonych w ust. 3, i zakazu, o którym mowa
w ust. 4, organ nadzoru mo˝e nak∏adaç na zak∏ad
ubezpieczeƒ kary pieni´˝ne, o których mowa w art. 212
ust. 1 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
6. Organ nadzoru mo˝e tak˝e na∏o˝yç kary pieni´˝ne okreÊlone w art. 212 ust. 1 ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, je˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ nie zg∏asza do rejestru agentów ubezpieczeniowych osoby,
z którà zawar∏ umow´ agencyjnà, lub nie zwraca si´
z wnioskiem o wykreÊlenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych osoby, z którà rozwiàza∏ umow´ agencyjnà, w terminach okreÊlonych odpowiednio w art. 38
i art. 42 ust. 1.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, po zasi´gni´ciu opinii organu nadzoru, okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady, zakres
i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa
w ust. 1, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci koniecznoÊci zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie korzystania przez zak∏ad ubezpieczeƒ z us∏ug agentów
ubezpieczeniowych.
Rozdzia∏ 3
Broker ubezpieczeniowy
Art. 20. Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadajàca, wydane przez organ
nadzoru, zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
Art. 21. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià brokerów ubezpieczeniowych sprawuje organ nadzoru.
Art. 22. 1. Broker ubezpieczeniowy z tytu∏u wykonywanej dzia∏alnoÊci brokerskiej podlega obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, po zasi´gni´ciu opinii ogólnopolskiej organizacji brokerów i Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia
obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´
specyfik´ zawodu brokera ubezpieczeniowego oraz zakres realizowanych zadaƒ.
Art. 23. Broker ubezpieczeniowy mo˝e wykonywaç
czynnoÊci brokerskie wy∏àcznie przez osoby fizyczne,
które spe∏niajà wymogi okreÊlone w art. 28 ust. 3 pkt 1
lit. a—e.
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Art. 24. 1. Broker ubezpieczeniowy nie mo˝e:
1) wykonywaç dzia∏alnoÊci agencyjnej ani wykonywaç czynnoÊci agencyjnych;
2) pozostawaç w ˝adnym sta∏ym stosunku umownym
z zak∏adem ubezpieczeƒ;
3) byç cz∏onkiem organów nadzorczych lub zarzàdzajàcych zak∏adu ubezpieczeƒ;
4) posiadaç akcji zak∏adu ubezpieczeƒ, z wyjàtkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
dotyczy umowy ubezpieczenia, na podstawie której
broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczajàcym, ani umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zak∏adem ubezpieczeƒ, dotyczàcych
sposobu wzajemnego rozliczania si´ z tytu∏u wykonywania czynnoÊci brokerskich.
3. W przypadku nabycia lub posiadania akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, broker ubezpieczeniowy jest
obowiàzany powiadomiç o tym organ nadzoru.
4. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do cz∏onków organów osoby prawnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç
brokerskà oraz osób wykonujàcych czynnoÊci brokerskie u brokera ubezpieczeniowego na podstawie umowy o prac´, umowy zlecenia, umowy o dzie∏o lub innej
umowy o podobnym charakterze.
5. Przepis ust. 1 pkt 1 ma zastosowanie do pracowników brokera ubezpieczeniowego.
Art. 25. Broker ubezpieczeniowy mo˝e zleciç wykonywanie czynnoÊci, o których mowa w art. 4 pkt 2, wymagajàcych specjalistycznej wiedzy innym podmiotom, z wy∏àczeniem prawa sk∏adania i przyjmowania
oÊwiadczeƒ woli w imieniu klientów.
Art. 26. 1. Broker ubezpieczeniowy jest obowiàzany:
1) okazywaç zak∏adowi ubezpieczeƒ i zleceniodawcy
przy dokonywaniu pierwszej czynnoÊci oraz na ka˝de ich ˝àdanie — zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej;
2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzieliç na
piÊmie porady opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dost´pnych ofert ubezpieczenia, wystarczajàcej do opracowania rekomendacji najw∏aÊciwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaÊniç podstawy, na których opiera si´ rekomendacja;
3) zachowaç w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci brokerskich; obowiàzek ten cià˝y na brokerze ubezpieczeniowym równie˝ po rozwiàzaniu stosunku
umownego ze zleceniodawcà;
4) poinformowaç zleceniodawc´, przy pierwszej czynnoÊci, o posiadanych akcjach zak∏adu ubezpieczeƒ
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uprawniajàcych do co najmniej 10 % g∏osów na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz, w przypadku brokera b´dàcego osobà prawnà, o akcjach
lub udzia∏ach brokera posiadanych przez zak∏ad
ubezpieczeƒ, uprawniajàcych do co najmniej 10 %
g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
lub udzia∏owców;
5) doskonaliç umiej´tnoÊci zawodowe;
6) wykonywaç dzia∏alnoÊç z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia.
2. Osoby fizyczne wykonujàce czynnoÊci brokerskie
sà obowiàzane okazywaç dokument upowa˝niajàcy do
dzia∏ania w imieniu brokera ubezpieczeniowego.
Art. 27. OkreÊlenia „broker ubezpieczeniowy” lub
„broker reasekuracyjny” mogà byç u˝ywane w nazwie
lub reklamie oraz do oznaczenia dzia∏alnoÊci wy∏àcznie
przez podmiot posiadajàcy zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej w zakresie ubezpieczeƒ lub
w zakresie reasekuracji.
Art. 28. 1. Zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci
brokerskiej w zakresie ubezpieczeƒ albo w zakresie reasekuracji, zwane dalej „zezwoleniem”, wydaje organ
nadzoru w drodze decyzji.
2. Ten sam podmiot mo˝e posiadaç zezwolenie zarówno na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej w zakresie ubezpieczeƒ, jak i na wykonywanie dzia∏alnoÊci
brokerskiej w zakresie reasekuracji.
3. Zezwolenie wydaje si´ na wniosek:
1) osoby fizycznej, która:
a) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
b) nie by∏a prawomocnie skazana za umyÊlne przest´pstwo:
— przeciwko ˝yciu i zdrowiu,
— przeciwko wymiarowi sprawiedliwoÊci,
— przeciwko ochronie informacji,
— przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów,
— przeciwko mieniu,
— przeciwko obrotowi gospodarczemu,
— przeciwko obrotowi pieni´dzmi i papierami
wartoÊciowymi,
— skarbowe,
c) daje r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania dzia∏alnoÊci brokerskiej,
d) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏cenie,
e) zda∏a egzamin przed Komisjà Egzaminacyjnà dla
Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
f) posiada co najmniej trzyletnie doÊwiadczenie
zawodowe w zakresie ubezpieczeƒ zdobyte
w okresie 5 lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych
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z∏o˝enie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej,

4. Informacj´ o wydaniu duplikatu zezwolenia
umieszcza si´ w teczce akt.

g) zawar∏a umow´ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci
brokerskiej;

Art. 31. 1. Broker ubezpieczeniowy, majàcy siedzib´ lub miejsce zamieszkania w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊç brokerskà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli jest wpisany do odpowiedniego rejestru
w tym paƒstwie.

2) osoby prawnej:
a) której wszyscy cz∏onkowie zarzàdu spe∏niajà warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a—d, przy
czym co najmniej po∏owa z nich dodatkowo
spe∏nia warunki okreÊlone w pkt 1 lit. e i f,
b) spe∏nia warunek okreÊlony w pkt 1 lit. g.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców;
3) okreÊlenie zakresu dzia∏alnoÊci brokerskiej, na którà ma byç udzielone zezwolenie;
4) w przypadku osoby prawnej — tak˝e wskazanie
imion i nazwisk cz∏onków zarzàdu.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, do∏àcza si´
dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków niezb´dnych do uzyskania zezwolenia.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wykaz dokumentów, które do∏àcza si´ do wniosku, o którym mowa
w ust. 3, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci koniecznoÊci przedstawienia pe∏nej informacji o podmiotach
ubiegajàcych si´ o wydanie zezwolenia.
Art. 29. Zezwolenie okreÊla:
1) imi´ lub imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania
osoby fizycznej oraz nazw´, pod którà osoba fizyczna prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà, a w przypadku osoby prawnej — okreÊlenie firmy i siedzib´;
2) zakres dzia∏alnoÊci.
Art. 30. 1. W przypadku utraty dokumentu zezwolenia, broker ubezpieczeniowy mo˝e wystàpiç do organu
nadzoru z pisemnym wnioskiem o wydanie jego duplikatu.
2. Organ nadzoru wystawia duplikat na podstawie
posiadanych dokumentów.
3. Duplikat wystawia si´ na druku odpowiadajàcym
dokumentowi zezwolenia. Na pierwszej stronie u góry
nale˝y umieÊciç wyraz „DUPLIKAT”. Pod tekstem nale˝y dodaç wyrazy „orygina∏ podpisali” i wymieniç nazwiska osób, które podpisa∏y orygina∏ zezwolenia, albo
stwierdziç nieczytelnoÊç podpisów oraz zamieÊciç dat´
wydania duplikatu i opatrzyç okràg∏à piecz´cià urz´dowà. Duplikat podpisuje osoba upowa˝niona przez organ nadzoru.

2. Broker ubezpieczeniowy, który zamierza podjàç
dzia∏alnoÊç brokerskà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ma obowiàzek powiadomiç o tym organ nadzoru.
3. Broker ubezpieczeniowy, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e rozpoczàç wykonywanie dzia∏alnoÊci
brokerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po
uzyskaniu przez organ nadzoru informacji od organu
nadzoru paƒstwa macierzystego o wpisie brokera do
w∏aÊciwego rejestru.
Art. 32. 1. Broker ubezpieczeniowy, posiadajàcy zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej wydane przez organ nadzoru, mo˝e wykonywaç t´ dzia∏alnoÊç na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Broker ubezpieczeniowy, który zamierza podjàç
dzia∏alnoÊç brokerskà na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, ma obowiàzek powiadomiç o tym organ nadzoru.
3. Organ nadzoru, w terminie 30 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przekazuje w∏aÊciwemu organowi nadzoru kraju, w którym broker zamierza
prowadziç dzia∏alnoÊç, informacj´ o posiadaniu przez
brokera zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej.
Art. 33. Broker ubezpieczeniowy jest obowiàzany
informowaç organ nadzoru o wszystkich zmianach stanu faktycznego i prawnego dotyczàcych jego i wykonywanej przez niego dzia∏alnoÊci w zakresie art. 28, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Art. 34. 1. Organ nadzoru cofa zezwolenie, w drodze decyzji:
1) je˝eli broker ubezpieczeniowy przesta∏ spe∏niaç wymogi niezb´dne do wykonywania swojej dzia∏alnoÊci, okreÊlone ustawà;
2) na wniosek brokera.
2. Organ nadzoru mo˝e cofnàç zezwolenie, je˝eli
broker ubezpieczeniowy wykonuje dzia∏alnoÊç z naruszeniem przepisów prawa lub w ra˝àcy sposób narusza interesy zleceniodawcy.
3. W przypadku cofni´cia zezwolenia, z przyczyn
okreÊlonych w ust. 2, o ponowne wydanie zezwolenia
mo˝na ubiegaç si´ po up∏ywie 3 lat od dnia cofni´cia
zezwolenia; w tym okresie nie mo˝na byç cz∏onkiem or-
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ganów zarzàdzajàcych lub nadzorczych osoby prawnej
prowadzàcej dzia∏alnoÊç brokerskà.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do cz∏onków organów zarzàdzajàcych lub nadzorczych osoby
prawnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç brokerskà.
5. Cz∏onkowie organów zarzàdzajàcych lub nadzorczych osoby prawnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç brokerskà, której zosta∏o cofni´te zezwolenie na podstawie
ust. 2, nie mogà byç przez okres 3 lat cz∏onkami organów zarzàdzajàcych lub nadzorczych osoby prawnej
ubiegajàcej si´ o wydanie zezwolenia.
6. Zezwolenie wygasa z chwilà Êmierci brokera lub
z chwilà wykreÊlenia go z rejestru przedsi´biorców.
Art. 35. 1. Organ nadzoru mo˝e przeprowadziç
w ka˝dym czasie kontrol´ dzia∏alnoÊci i stanu majàtkowego podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç brokerskà.
2. Organ nadzoru mo˝e ˝àdaç od podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç brokerskà wyjaÊnieƒ i informacji dotyczàcych ich dzia∏alnoÊci i gospodarki finansowej oraz zarzàdziç przekazywanie wymaganych danych.
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zapewnienia skutecznej kontroli dzia∏alnoÊci i stanu
majàtkowego podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
brokerskà.
Art. 36. 1. Tworzy si´ Komisj´ Egzaminacyjnà dla
Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
zwanà dalej „Komisjà”, w sk∏adzie:
1) przewodniczàcy;
2) zast´pca przewodniczàcego;
3) sekretarz;
4) dwóch cz∏onków.
2. Osoby wchodzàce w sk∏ad Komisji powinny wyró˝niaç si´ wysokim poziomem wiedzy z dziedziny
ubezpieczeƒ osobowych i majàtkowych.
3. Osoby wchodzàce w sk∏ad Komisji powo∏uje
i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych na wniosek organu nadzoru.
4. Osobom wchodzàcym w sk∏ad Komisji przys∏uguje wynagrodzenie za udzia∏ w egzaminie oraz za
opracowanie pytaƒ testowych i przygotowanie testów
egzaminacyjnych.

3. Organ nadzoru mo˝e wydawaç zalecenia majàce
na celu usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci
i dostosowanie dzia∏alnoÊci brokerskiej do przepisów
prawa.

5. Osoba przyst´pujàca do egzaminu ponosi op∏at´ egzaminacyjnà.

4. W przypadku niewykonywania zaleceƒ, o których
mowa w ust. 3, wykonywania dzia∏alnoÊci z naruszeniem przepisów prawa, odmowy udzielenia wyjaÊnieƒ
i informacji, o których mowa w ust. 2, organ nadzoru
mo˝e nak∏adaç, w drodze decyzji:

6. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, regulamin
dzia∏ania Komisji, sposób przeprowadzenia egzaminu,
wysokoÊç op∏aty egzaminacyjnej oraz wysokoÊç wynagrodzenia dla osób wchodzàcych w sk∏ad Komisji oraz
ustala zakres obowiàzujàcych tematów egzaminacyjnych.

1) na cz∏onków zarzàdu lub prokurentów podmiotu
wykonujàcego dzia∏alnoÊç brokerskà, b´dàcego
osobà prawnà — kary pieni´˝ne do wysokoÊci dziesi´ciokrotnego ostatnio og∏oszonego przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw;
2) na podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç brokerskà, b´dàcy osobà prawnà — kary pieni´˝ne do wysokoÊci trzykrotnej prowizji uzyskanej za ostatnie 3 miesiàce przed na∏o˝eniem kary;
3) na podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç brokerskà, b´dàcy osobà fizycznà — kary pieni´˝ne do wysokoÊci dziesi´ciokrotnego ostatnio og∏oszonego przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze
przedsi´biorstw.
5. Wp∏ywy z tytu∏u kar pieni´˝nych okreÊlonych
w ust. 4 stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 6,
uwzgl´dnia koniecznoÊç zapewnienia odpowiedniego
sprawdzianu wiedzy kandydatów i sprawnego przeprowadzenia egzaminów, sposób dzia∏ania Komisji oraz terminy przyjmowania zg∏oszeƒ i uiszczania op∏aty egzaminacyjnej.
Rozdzia∏ 4
Rejestr poÊredników ubezpieczeniowych
Art. 37. 1. PoÊrednik ubezpieczeniowy podlega
wpisowi do rejestru poÊredników ubezpieczeniowych.
2. Rejestr poÊredników ubezpieczeniowych sk∏ada
si´ z:
1) rejestru agentów ubezpieczeniowych;

6. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, po zasi´gni´ciu opinii organu nadzoru, okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady, zakres
i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç

2) rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
3. Rejestr poÊredników ubezpieczeniowych jest
jawny i dost´pny dla osób trzecich.
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4. Rejestr poÊredników ubezpieczeniowych jest
prowadzony przez organ nadzoru w systemie informatycznym.
5. Informacje z rejestru agentów ubezpieczeniowych udzielane sà na wniosek i obejmowaç mogà:
1) informacj´, czy przedsi´biorca jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych;
2) informacj´, czy osoba fizyczna jest wpisana do rejestru agentów jako osoba, przy pomocy której
agent wykonuje czynnoÊci agencyjne;
3) informacj´ o zak∏adach ubezpieczeƒ, na rzecz których dzia∏a agent, oraz o zakresach pe∏nomocnictw;
4) informacj´, czy agent, który dzia∏a na rzecz wi´cej
ni˝ jednego zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie tego
samego dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie z za∏àcznikiem do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,
zawar∏ umow´ obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, o którym mowa w art. 11
ust. 3, w tym tak˝e informacj´ o numerze polisy;
5) w przypadku przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç agencyjnà jako dzia∏alnoÊç uzupe∏niajàcà
do podstawowej — równie˝ informacj´ o rodzaju
dzia∏alnoÊci podstawowej oraz rodzajach ubezpieczeƒ, w zakresie których wykonywana jest dzia∏alnoÊç agencyjna.
6. Informacje z rejestru brokerów ubezpieczeniowych udzielane sà na wniosek i obejmujà informacje,
czy osoba fizyczna lub osoba prawna sà wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady i tryb prowadzenia rejestru poÊredników ubezpieczeniowych, a tak˝e sposób udost´pniania informacji z tego rejestru, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestru.
Art. 38. Zak∏ad ubezpieczeƒ sk∏ada, wraz z niezb´dnymi dokumentami, wniosek o wpisanie do rejestru
agentów ubezpieczeniowych podmiotu, z którym zawar∏ umow´ agencyjnà, niezw∏ocznie po zawarciu tej
umowy, lecz nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni.
Art. 39. 1. Organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych na podstawie wniosku z∏o˝onego przez zak∏ad ubezpieczeƒ.
2. Organ nadzoru mo˝e odmówiç wpisu do rejestru
agentów ubezpieczeniowych, je˝eli osoby fizyczne,
przy pomocy których majà byç wykonywane czynnoÊci
agencyjne, nie spe∏niajà wymogów okreÊlonych
w art. 9 ust. 1, a w przypadku przedsi´biorcy wykonujàcego dzia∏alnoÊç agencyjnà jako dzia∏alnoÊç uzupe∏niajàcà do podstawowej dzia∏alnoÊci gospodarczej —
je˝eli dzia∏alnoÊç agencyjna jest lub b´dzie wykonywana z naruszeniem warunków okreÊlonych w art. 10. Odmowa wpisu nast´puje w drodze decyzji.
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3. Je˝eli wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ dotyczy
agenta ubezpieczeniowego wykonujàcego ju˝ dzia∏alnoÊç agencyjnà na rzecz innego lub innych zak∏adów
ubezpieczeƒ i wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych, organ nadzoru uzupe∏nia dane, o których
mowa odpowiednio w art. 40 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób sk∏adania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zg∏aszania zmian, o których mowa w art. 41
ust. 1, oraz wykaz dokumentów za∏àczanych do takich
wniosków i zg∏oszeƒ, majàc w szczególnoÊci na uwadze zapewnienie sprawnego funkcjonowania rejestru
oraz pe∏nej informacji o osobach przy pomocy których
majà byç wykonywane czynnoÊci agencyjne w zakresie
spe∏niania wymogów okreÊlonych w art. 9 ust. 1, jak
równie˝ informacji o podmiocie wykonujàcym dzia∏alnoÊç agencyjnà jako dzia∏alnoÊç uzupe∏niajàcà do podstawowej dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie warunków okreÊlonych w art. 10.
Art. 40. 1. Rejestr agentów ubezpieczeniowych zawiera, w odniesieniu do osób fizycznych:
1) numer wpisu do rejestru;
2) dane osobowe, obejmujàce:
a) imi´ lub imiona i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) miejsce zamieszkania,
d) numer w rejestrze przedsi´biorców,
e) nazw´, pod którà wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà,
f) siedzib´ i adres;
3) nazw´ lub nazwy zak∏adów ubezpieczeƒ, na rzecz
których dzia∏a agent ubezpieczeniowy, oraz zakres
pe∏nomocnictw, o których mowa w art. 12 ust. 2;
4) wykaz osób fizycznych, przy pomocy których podmiot wykonuje czynnoÊci agencyjne, zawierajàcy
dane okreÊlone w pkt 2 lit. a—c;
5) w przypadku agenta ubezpieczeniowego dzia∏ajàcego na rzecz wi´cej ni˝ jednego zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie tego samego dzia∏u ubezpieczeƒ,
zgodnie z za∏àcznikiem do ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej — numer polisy potwierdzajàcej zawarcie umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, o którym mowa
w art. 11 ust. 3.
2. Rejestr agentów ubezpieczeniowych zawiera,
w odniesieniu do przedsi´biorców nieb´dàcych osobami fizycznymi:
1) numer wpisu do rejestru;
2) dane dotyczàce podmiotu, obejmujàce:
a) nazw´ podmiotu lub firm´,
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b) siedzib´ i adres,
c) numer w rejestrze przedsi´biorców;
3) nazw´ lub nazwy zak∏adów ubezpieczeƒ, na rzecz
których dzia∏a agent ubezpieczeniowy, oraz zakres
pe∏nomocnictw, o których mowa w art. 12 ust. 2;
4) wykaz osób fizycznych, przy pomocy których podmiot wykonuje czynnoÊci agencyjne, zawierajàcy
dane okreÊlone w ust. 1 pkt 2 lit. a—c;
5) w przypadku agenta ubezpieczeniowego dzia∏ajàcego na rzecz wi´cej ni˝ jednego zak∏adu ubezpieczeƒ
w zakresie tego samego dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie z za∏àcznikiem do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej — numer polisy potwierdzajàcej zawarcie umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, o którym mowa w art. 11
ust. 3.
3. Rejestr agentów ubezpieczeniowych zawiera
w odniesieniu do przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç agencyjnà jako dzia∏alnoÊç uzupe∏niajàcà do
podstawowej:
1) numer wpisu do rejestru;
2) dane dotyczàce podmiotu, obejmujàce:
a) nazw´ podmiotu lub firm´,
b) siedzib´,
c) adres podmiotu,
d) numer w rejestrze przedsi´biorców;
3) rodzaj dzia∏alnoÊci podstawowej;
4) rodzaje ubezpieczeƒ, w zakresie których wykonuje
dzia∏alnoÊç agencyjnà;
5) nazw´ lub nazwy zak∏adów ubezpieczeƒ, na rzecz
których dzia∏a agent ubezpieczeniowy, oraz zakres
pe∏nomocnictw, o których mowa w art. 12 ust. 2;
6) w przypadku agenta ubezpieczeniowego dzia∏ajàcego na rzecz wi´cej ni˝ jednego zak∏adu ubezpieczeƒ
w zakresie tego samego dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie z za∏àcznikiem do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej — numer polisy potwierdzajàcej zawarcie umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, o którym mowa w art. 11
ust. 3.
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3. Organ nadzoru mo˝e odmówiç dokonania wpisu
zmian do rejestru agentów ubezpieczeniowych, je˝eli
osoby fizyczne, przy pomocy których majà byç wykonywane czynnoÊci agencyjne, nie spe∏niajà wymogów
okreÊlonych w art. 9 ust. 1, a w przypadku przedsi´biorcy wykonujàcego dzia∏alnoÊç agencyjnà jako dzia∏alnoÊç uzupe∏niajàcà do podstawowej dzia∏alnoÊci gospodarczej — je˝eli dzia∏alnoÊç agencyjna jest lub b´dzie wykonywana z naruszeniem warunków okreÊlonych w art. 10. Odmowa dokonania wpisu zmian nast´puje w drodze decyzji.
Art. 42. 1. Z chwilà rozwiàzania umowy agencyjnej zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany niezw∏ocznie,
lecz nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni, wystàpiç do organu nadzoru z wnioskiem o wykreÊlenie agenta
ubezpieczeniowego z rejestru agentów ubezpieczeniowych.
2. Je˝eli wniosek dotyczy agenta ubezpieczeniowego wykonujàcego dzia∏alnoÊç agencyjnà na rzecz wi´cej ni˝ jednego zak∏adu ubezpieczeƒ, organ nadzoru
zmienia dane, o których mowa odpowiednio w art. 40
ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5.
3. Je˝eli przyczynà rozwiàzania umowy agencyjnej
jest wykonywanie przez agenta ubezpieczeniowego
dzia∏alnoÊci z naruszeniem przepisów prawa, starannoÊci lub dobrych obyczajów, fakt ten jest odnotowany w rejestrze agentów ubezpieczeniowych.
4. Dane dotyczàce agenta ubezpieczeniowego wykreÊlonego z rejestru agentów ubezpieczeniowych sà
przechowywane w rejestrze agentów ubezpieczeniowych przez 10 lat.
Art. 43. Organ nadzoru, z urz´du, dokonuje wpisu
do rejestru brokerów ubezpieczeniowych z dniem wydania zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej.
Art. 44. 1. Rejestr brokerów ubezpieczeniowych zawiera, w odniesieniu do osób fizycznych:
1) numer wpisu do rejestru;
2) dane osobowe, obejmujàce:
a) imi´ lub imiona i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) miejsce zamieszkania,

Art. 41. 1. Wszelkie zmiany danych, obj´tych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zak∏ad
ubezpieczeƒ zg∏asza niezw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝
w terminie 7 dni od dnia powzi´cia wiadomoÊci przez
zak∏ad ubezpieczeƒ o ich zaistnieniu. Zak∏ad ubezpieczeƒ ma obowiàzek zapewnienia zgodnoÊci danych dotyczàcych agentów ubezpieczeniowych wpisanych na
jego wniosek do rejestru agentów ubezpieczeniowych
ze stanem faktycznym.
2. Organ nadzoru dokonuje wpisu zmian do rejestru agentów ubezpieczeniowych na podstawie zg∏oszenia dokonanego przez zak∏ad ubezpieczeƒ.

d) siedzib´ i adres,
e) numer w rejestrze przedsi´biorców,
f) nazw´, pod którà prowadzi dzia∏alnoÊç;
3) numer i dat´ wydania zezwolenia;
4) dat´ i przyczyn´ cofni´cia zezwolenia.
2. Rejestr brokerów ubezpieczeniowych zawiera,
w odniesieniu do osób prawnych:
1) numer wpisu do rejestru;
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2) dane dotyczàce podmiotu, obejmujàce:
a) nazw´ podmiotu lub firm´,

Poz. 1154

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czynu
okreÊlonego w ust. 1, dzia∏ajàc w imieniu osoby prawnej.

b) numer w rejestrze przedsi´biorców,
c) dane osób wchodzàcych w sk∏ad zarzàdu obejmujàce dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a—c,
d) siedzib´ i adres podmiotu,
e) numer i dat´ wydania zezwolenia;
3) dat´ i przyczyn´ cofni´cia zezwolenia.
3. Dane dotyczàce brokera ubezpieczeniowego wykreÊlonego z rejestru sà przechowywane w rejestrze
przez 10 lat.
Art. 45. Organ nadzoru dokonuje wykreÊlenia brokera ubezpieczeniowego z rejestru brokerów ubezpieczeniowych w przypadku:
1) cofni´cia zezwolenia;
2) wygaÊni´cia zezwolenia.

Rozdzia∏ 6
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 49. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441,
z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141,
poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 78 i Nr 96, poz. 874) w za∏àczniku do ustawy:
1) w cz´Êci II:
a) dodaje si´ ust. 23 i 24 w brzmieniu:
„23. Od dokonania wpisu do rejestru agentów
ubezpieczeniowych 100 z∏
24. Od zmiany wpisu do rejestru agentów
ubezpieczeniowych 50 z∏”,
b) w kolumnie 4 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

Art. 46. Wszystkie zmiany danych, obj´tych wpisem do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, broker
ubezpieczeniowy zg∏asza organowi nadzoru niezw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia tych zmian.
Rozdzia∏ 5
Przepisy karne
Art. 47. 1. Kto wykonuje:
1) dzia∏alnoÊç agencyjnà, nie b´dàc do tego upowa˝nionym,
2) czynnoÊci agenta ubezpieczeniowego, nie b´dàc do
tego upowa˝nionym,
3) dzia∏alnoÊç brokerskà w zakresie ubezpieczeƒ lub
w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia,
4) czynnoÊci brokerskie, nie b´dàc do tego upowa˝nionym
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czynu
okreÊlonego w ust. 1 pkt 1 i 3, dzia∏ajàc w imieniu osoby prawnej.
Art. 48. 1. Kto, nie b´dàc agentem ubezpieczeniowym albo brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, u˝ywa, do okreÊlenia zakresu w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub w reklamie, oznaczeƒ, o których mowa w art. 14 i art. 27, wskazujàcych na wykonywanie dzia∏alnoÊci agencyjnej albo dzia∏alnoÊci brokerskiej w zakresie ubezpieczeƒ lub reasekuracji
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo karze pozbawienia wolnoÊci do roku.

„4) zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych obejmujàca:
a) imiona i nazwisko, numer PESEL, adres
zamieszkania, numer w rejestrze przedsi´biorców, nazw´, pod którà wykonywana
jest dzia∏alnoÊç gospodarcza, siedzib´
i adres — w przypadku agenta ubezpieczeniowego b´dàcego osobà fizycznà,
b) nazw´ podmiotu lub firm´, siedzib´ i adres, numer w rejestrze przedsi´biorców —
w przypadku agenta ubezpieczeniowego
b´dàcego osobà prawnà,
c) nazw´ podmiotu lub firm´, siedzib´, adres
podmiotu, numer w rejestrze przedsi´biorców — w przypadku agentów ubezpieczeniowych wykonujàcych dzia∏alnoÊç
agencyjnà jako dzia∏alnoÊç uzupe∏niajàcà
do podstawowej,
d) imiona i nazwisko, numer PESEL, adres
zamieszkania — w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent wykonuje czynnoÊci agencyjne.”;
2) w cz´Êci IV uchyla si´ ust. 38.
Rozdzia∏ 7
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 50. 1. Osoby posiadajàce, w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci
brokerskiej podlegajà z urz´du wpisowi do rejestru
brokerów ubezpieczeniowych.
2. Osoby posiadajàce, w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej, a niespe∏niajàce wymogu w zakresie wysokoÊci
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minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci sà obowiàzane, w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, dostosowaç si´ do tego warunku,
pod rygorem cofni´cia zezwolenia.
3. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zda∏y egzamin przed Komisjà Egzaminacyjnà dla
Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
a nie wystàpi∏y o wydanie zezwolenia na wykonywanie
dzia∏alnoÊci brokerskiej, mogà wystàpiç o takie zezwolenie bez koniecznoÊci ponownego zdawania egzaminu, je˝eli spe∏niajà warunki okreÊlone w ustawie, oraz
mogà wykonywaç czynnoÊci brokerskie przy pomocy
osób fizycznych, o których mowa w art. 23.
Art. 51. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany,
w terminie 60 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zg∏o-
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siç do rejestru agentów ubezpieczeniowych wszystkie
podmioty, z którymi ma zawarte umowy agencyjne.
2. Osoba fizyczna, która na podstawie dotychczasowych przepisów posiada zezwolenie na wykonywanie
czynnoÊci agenta ubezpieczeniowego, zostaje wpisana
do rejestru agentów ubezpieczeniowych okreÊlonego
w art. 40, je˝eli wykonuje czynnoÊci agencyjne w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 52. Przepisy art. 16, art. 17, art. 31 i art. 32 stosuje si´ od dnia uzyskania cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

