
Druk nr 1272-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o pośred-
nictwie ubezpieczeniowym (druk nr 585)

Sejm na 43 posiedzeniu w dniu 13 marca 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1272 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
1 kwietnia 2003 r.

wnosi:

W y s o k i   S e j m   raczy następujące poprawki:

1) w art. 2 w ust. 3 wyrazy „jest wykonywane wyłącznie przez brokerów ubezpieczeniowych
posiadających” zastąpić wyrazami „jest wykonywane wyłącznie przez osoby
posiadające”; - odrzucić

2) w art. 3 wyrazy „18 grudnia 2001 r.” zastąpić wyrazami „18 września 2001 r.”; - przyjąć

3) w art. 6 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 oraz dodać ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nie uważa się za wykonywanie czynności agencyjnych w rozumieniu ustawy
uczestniczenia osób zatrudnionych przez ubezpieczającego na podstawie umowy o
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pracę lub innej umowy o podobnym charakterze, w administrowaniu i wykonywaniu
zawartych przez ubezpieczającego umów ubezpieczenia grupowego.”; - odrzucić

4) art. 7 nadać brzmienie:

„Art. 7. Agentem ubezpieczeniowym jest wpisany do rejestru agentów
ubezpieczeniowych przedsiębiorca, wykonujący działalność agencyjną na
podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń lub innym agentem
ubezpieczeniowym, upoważnionym przez zakład ubezpieczeń do
wykonywania działalności agencyjnej w imieniu lub na rzecz zakładu
ubezpieczeń.”; - odrzucić

5) art. 8 nadać brzmienie:

„Art. 8. Działalność agencyjna powinna być wykonywana z zachowaniem staranności
określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz dobrych obyczajów.”;

- przyjąć

6) w art. 11:

a) ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż
jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń,
zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, odpowiada
za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności.”,

b) ust. 3 nadać brzmienie:

„3. W zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania
czynności agencyjnych agent ubezpieczeniowy działający na rzecz więcej niż
jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń,
zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, podlega
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.”; - przyjąć

7) w art. 11 w ust. 8 po wyrazach „Minister właściwy do spraw instytucji finansowych,”
dodać wyrazy „po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem agentów
ubezpieczeniowych oraz”; - odrzucić

8) w art. 12 w ust. 1 po wyrazach „agentowi ubezpieczeniowemu” dodać wyrazy
„upoważnionemu do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia”; - przyjąć

9) w art. 13 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:

„4) powiadomić klienta, czy działa na rzecz jednego, czy wielu zakładów ubezpieczeń, i
na żądanie klienta poinformować go o nazwach zakładów ubezpieczeń, na rzecz
których wykonuje działalność agencyjną.”; - przyjąć
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10) w art. 13 w ust. 1 w pkt 4 na końcu kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 5 w
brzmieniu:

„5) doskonalić umiejętności zawodowe.”; - przyjąć

11) po art. 15 dodać art. 15a i 15b w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej może wykonywać
działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest
wpisany do odpowiedniego rejestru w tym państwie.

2. Agent ubezpieczeniowy, który zamierza podjąć działalność agencyjną na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek powiadomić o tym
organ nadzoru.

3. Agent ubezpieczeniowy, o którym mowa w ust. 1, może rozpocząć
wykonywanie działalności agencyjnej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, po uzyskaniu przez organ nadzoru informacji od organu nadzoru
państwa macierzystego o wpisie agenta do właściwego rejestru.

Art. 15b. 1. Agent ubezpieczeniowy, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych,
może wykonywać działalność agencyjną na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Agent ubezpieczeniowy, który zamierza podjąć działalność agencyjną
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma
obowiązek powiadomić o tym organ nadzoru.

3. Organ nadzoru, w terminie 30 dni od powiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, przekazuje właściwemu organowi nadzoru kraju, w którym
agent zamierza prowadzić działalność, informację o wpisie agenta do
rejestru.”; - przyjąć

12) po art. 18 dodać art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Z tytułu czynności wykonanych w zakresie prowadzonej działalności
brokerskiej, brokerowi przysługuje wynagrodzenie od podmiotu, który
zlecił brokerowi wykonanie tych czynności.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wypłacane także za
pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę
ubezpieczenia.

3. W przypadku określonym w ust. 2, kwota wynagrodzenia doliczana jest
do składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu umowy
ubezpieczenia.”; - przyjąć
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13) w art. 20 w ust. 2 wyrazy „po zasięgnięciu opinii ogólnopolskiej organizacji brokerów”
zastąpić wyrazami „po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem brokerów
ubezpieczeniowych”; - odrzucić

14) w art. 24 w ust. 1:

a) pkt 2 nadać brzmienie:

„2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady opartej na
wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia,
wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy
ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się
rekomendacja”,

b) dodać pkt 4 w brzmieniu:

„4) poinformować zleceniodawcę, przy pierwszej czynności o posiadanych akcjach
zakładu ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy oraz, w przypadku brokera będącego osobą prawną,
o akcjach lub udziałach brokera posiadanych przez zakład ubezpieczeń,
uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy lub udziałowców.”; - przyjąć

15) w art. 24 w ust. 1 w pkt 3 na końcu kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 4 w
brzmieniu:

„4) doskonalić umiejętności zawodowe.”; - przyjąć

16) w art. 26 dodać ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze
rozporządzenia, treść i formę dokumentu zawierającego zezwolenie na wykonywanie
działalności brokerskiej, z uwzględnieniem w szczególności danych osobowych
osoby fizycznej, która otrzymała zezwolenie, nazwę pod którą osoba ta prowadzi
działalność gospodarczą, a w przypadku osoby prawnej określenia firmy i siedziby, a
także trybu postępowania w przypadku utraty dokumentu zezwolenia przez
brokera.”; - odrzucić

17) skreślić art. 27 i 28; - odrzucić

18) w art. 34 w ust. 5 wyrazy „ponosi opłatę egzaminacyjną” zastąpić wyrazami „ma
obowiązek uiszczenia opłaty egzaminacyjnej”; - odrzucić
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19) w art. 35:

a) ust. 5 nadać brzmienie:

„5. Informacje z rejestru agentów ubezpieczeniowych udzielane są na wniosek i
obejmować mogą:

1) informację, czy przedsiębiorca jest wpisany do rejestru agentów
ubezpieczeniowych;

2) informację, czy osoba fizyczna jest wpisana do rejestru agentów jako
osoba, przy pomocy której agent wykonuje czynności agencyjne;

3) informację o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których działa agent oraz o
zakresach pełnomocnictw;

4) informację, czy agent, który działa na rzecz więcej niż jednego zakładu
ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z
załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zawarł umowę
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o których
mowa w art. 11 ust. 3, w tym także informację o numerze polisy;

5) w przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność agencyjną jako
działalność uzupełniającą do podstawowej - również informację o rodzaju
działalności podstawowej oraz rodzajach ubezpieczeń, w zakresie których
wykonywana jest działalność agencyjna.”,

b) dodać ust. 6 w brzmieniu:

„6. Informacje z rejestru brokerów ubezpieczeniowych udzielane są na wniosek i
obejmują informacje, czy osoba fizyczna lub osoba prawna są wpisane do
rejestru brokerów ubezpieczeniowych.”,

c) dodać ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb prowadzenia rejestru pośredników
ubezpieczeniowych, a także sposób udostępniania informacji z tego rejestru,
uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia sprawnego
funkcjonowania rejestru.”; - przyjąć

20) w art. 37:

a) ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Organ nadzoru może odmówić wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
jeżeli osoby fizyczne, przy pomocy których mają być wykonywane czynności
agencyjne, nie spełniają wymogów określonych w art. 9 ust. 1, a w przypadku
przedsiębiorcy wykonującego działalność agencyjną jako działalność
uzupełniającą do podstawowej działalności gospodarczej - jeżeli działalność
agencyjna jest lub będzie wykonywana z naruszeniem warunków określonych w
art. 10. Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji.”,

b) ust. 4 nadać brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi, w drodze
rozporządzenia, sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów
ubezpieczeniowych, zgłaszania zmian, o których mowa w art. 39 ust. 1, oraz



6

wykaz dokumentów załączanych do takich wniosków i zgłoszeń, mając w
szczególności na uwadze zapewnienie sprawnego funkcjonowania rejestru oraz
pełnej informacji o osobach przy pomocy których mają być wykonywane
czynności agencyjne w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 9 ust.
1, jak również informacji o podmiocie wykonującym działalność agencyjną jako
działalność uzupełniającą do podstawowej działalności gospodarczej w zakresie
warunków określonych w art. 10.”; - przyjąć

21) w art. 38:

a) w ust. 1 pkt 5 nadać brzmienie:

„5) w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż
jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń,
zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej - numer
polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 11 ust. 3.”,

b) w ust. 2 pkt 5 nadać brzmienie:

„5) w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż
jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń,
zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej - numer
polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 11 ust. 3.”,

c) w ust. 3 pkt 6 nadać brzmienie:

„6) w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż
jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń,
zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej - numer
polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 11 ust. 3.”; - przyjąć

22) w art. 39 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Organ nadzoru może odmówić dokonania wpisu zmian do rejestru agentów
ubezpieczeniowych jeżeli osoby fizyczne, przy pomocy których mają być
wykonywane czynności agencyjne, nie spełniają wymogów określonych w art. 9 ust.
1, a w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność agencyjną jako
działalność uzupełniającą do podstawowej działalności gospodarczej - jeżeli
działalność agencyjna jest lub będzie wykonywana z naruszeniem warunków
określonych w art. 10. Odmowa dokonania wpisu zmian następuje w drodze
decyzji.”; - przyjąć

23) dodać rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Zmiany w przepisach obowiązujących

„Art. 46a. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz.
960, z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 100, poz.
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1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 129, poz. 1441, Nr 135, poz. 1143,
Nr 141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 184 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) w
załączniku do ustawy:

1) w części II:
a) dodaje się ust. 23 i 24 w brzmieniu:

„23.Od dokonania wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
100 zł,

24. Od zmiany wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych 50
zł”,

b) w kolumnie 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
obejmująca:

a) imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer
w rejestrze przedsiębiorców, nazwę, pod którą wykonywana
jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres - w przypadku
agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną,

b) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze
przedsiębiorców - w przypadku agenta ubezpieczeniowego
będącego osobą prawną,

c) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę, adres podmiotu, numer
w rejestrze przedsiębiorców - w przypadku agentów
ubezpieczeniowych wykonujących działalność agencyjną
jako działalność uzupełniającą do podstawowej,

d) imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania - w
przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent
wykonuje czynności agencyjne”;

2) w części IV ust. 38 uchyla się;”; - przyjąć

24) art. 49 nadać brzmienie:

„Art. 49. Przepisy art. 15a, art. 15b, art. 29 i art. 30 stosuje się od dnia uzyskania
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.”; - przyjąć

Uwaga:
1) następujące poprawki należy głosować łącznie:

- 6 i 21;
- 7 i 13;
- 10 i 15;
- 11 i 24;
- 16 i 17;
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- 20 i 22;
2) przyjęcie niektórych  poprawek spowoduje konieczność zmiany numeracji

przepisów ustawy.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2003 r.

Przewodniczący Komisji
Sprawozdawca Finansów Publicznych

(-) Anna Filek (-) Mieczysław Czerniawski










