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„Deregulacja” zawodu brokera

ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego

Polski ustawodawca, zgodnie z upowa¿nieniem wynikaj¹cym z dyrektywy z 2002 r. w sprawie po-

œrednictwa ubezpieczeniowego, zaostrzy³ warunki wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej w stosun-

ku do wymagañ europejskich, wprowadzaj¹c w ustawie z 2003 r. o poœrednictwie ubezpieczenio-

wym obowi¹zek uzyskania zezwolenia na wykonywanie takiej dzia³alnoœci. Pozosta³e warunki,

w tym dotycz¹ce ustalenia przez pañstwo cz³onkowskie warunków dotycz¹cych w³aœciwej wiedzy

i umiejêtnoœci – odpowiadaj¹ wymogom tej dyrektywy.

Uchwalona w maju 2014 r. ustawa o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych zawodów re-

gulowanych wprowadza zmiany do ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym, w tym dotycz¹ce

zwolnienia pewnych kategorii osób z obowi¹zku zdawania egzaminu i skrócenia czasu doœwiadcze-

nia zawodowego niezbêdnego do uzyskania zezwolenia. Powy¿sz¹ ustaw¹ zniesiono równie¿ obo-

wi¹zek doskonalenia umiejêtnoœci zawodowych brokerów przez odbywanie okresowych szkoleñ

zawodowych. Gównym jednak czynnikiem wp³ywaj¹cym na dostêp do zawodu brokera, a wyni-

kaj¹cym z ustawy deregulacyjnej, jest wzrost sumy gwarancyjnej w obowi¹zkowym ubezpieczeniu

OC brokera, co oznacza wy¿sz¹ sk³adkê od wzrastaj¹cej minimalnej sumy gwarancyjnej.

S³owa kluczowe: deregulacja, warunki wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej, zezwolenia, egza-

miny brokerskie, zwolnienia z egzaminów, aktualizacja sum gwarancyjnych w OC brokera, znie-

sienie obowi¹zku szkolenia zawodowego.

1. Wprowadzenie

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o u³atwieniu dostêpu do wykonywania

niektórych zawodów regulowanych
1

, która wesz³a w ¿ycie 10 sierpnia

2014 r., objê³a swoim zakresem równie¿ nowelizacjê ustawy z dnia 22 maja

2003 r. o poœrednictwie ubezpieczeniowym
2

, implementuj¹c¹ do polskiego

porz¹dku prawnego przepisy dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie poœrednictwa ubezpieczenio-

wego (IMD)
3

.

Przepisy dyrektywy IMD wymagaj¹, aby poœrednicy ubezpieczeniowi byli za-

rejestrowani w stosownym rejestrze prowadzonym przez pañstwo cz³onkowskie

pochodzenia (art. 3). Wymagania zawodowe wobec poœredników to ustalone

przez pañstwo cz³onkowskie pochodzenia w³aœciwa wiedza i umiejêtnoœci

(art. 4). Powinni oni równie¿ cieszyæ siê nieposzlakowan¹ opini¹, a warunkiem

minimalnym jest fakt niebycia notowanym w zapisach policyjnych lub innych

odpowiednikach krajowych w zwi¹zku z ciê¿kimi przestêpstwami przeciwko
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mieniu lub innymi przestêpstwami zwi¹zanymi z dzia³alnoœci¹ finansow¹; nie

powinny równie¿ na nich ci¹¿yæ uprzednie orzeczenia o upad³oœci. Ponadto po-

œrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni zobowi¹zani s¹ posiadaæ ubezpie-

czenie odpowiedzialnoœci zawodowej, obejmuj¹ce ca³e terytorium Wspólnoty

lub jak¹œ inn¹, porównywaln¹ gwarancjê odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z za-

niedbania zawodowego. W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e s¹ to wymogi mini-

malne i pañstwa cz³onkowskie maj¹ prawo je zaostrzyæ.

Przyjête w Polsce rozwi¹zania w zakresie mo¿liwoœci wykonywania zawodu

przewiduj¹ dwa poziomy wymagañ. Pierwszy dotyczy wykonywania czynnoœci

brokerskich, a drugi wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej.

Czynnoœci brokerskie i dzia³alnoœæ brokerska zosta³y zdefiniowane w art. 4

pkt 2 u.p.u.
4

. Polski ustawodawca przyj¹³ konstrukcjê, w której broker ubezpie-

czeniowy
5

mo¿e wykonywaæ czynnoœci brokerskie wy³¹cznie przez osoby fizycz-

ne spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w ustawie.

Prawo do wykonywania czynnoœci brokerskich maj¹ osoby fizyczne, któ-

re posiadaj¹ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, nie by³y prawomocnie ska-

zane za niektóre umyœlne przestêpstwa
6

, daj¹ rêkojmiê nale¿ytego wykonywa-

nia dzia³alnoœci brokerskiej, posiadaj¹ co najmniej œrednie wykszta³cenie i zda³y

egzamin przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹ dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Re-

asekuracyjnych odpowiednio do zakresu dzia³alnoœci (art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–e

w zw. z art. 23 ust. 1 u.p.u.).

Dzia³alnoœæ brokerska mo¿e byæ natomiast wykonywana przez brokerów

ubezpieczeniowych bêd¹cych osobami fizycznymi lub prawnymi, posiada-

j¹cymi zezwolenie wydane przez organ nadzoru.

Oprócz wymienionych powy¿ej warunków, wydanie zezwolenia jest mo¿li-

we, je¿eli osoba fizyczna posiada odpowiednie doœwiadczenie zawodowe
7

. Ist-

nieje równie¿ koniecznoœæ zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci

cywilnej z tytu³u wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej. Brokerem ubezpiecze-

niowym nie mo¿e byæ przedsiêbiorca prawomocnie pozbawiony prawa prowa-

dzenia dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia
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Czynnoœciami brokerskimi s¹ czynnoœci w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukuj¹cego

ochrony ubezpieczeniowej, polegaj¹ce na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów

ubezpieczenia, wykonywaniu czynnoœci przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia

oraz uczestniczeniu w zarz¹dzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, tak¿e w sprawach

o odszkodowanie, jak równie¿ na organizowaniu i nadzorowaniu czynnoœci brokerskich (dzia-

³alnoœæ brokerska).
5

Zgodnie z art. 2 ust. 3 u.p.u. poœrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji jest wyko-

nywane wy³¹cznie przez brokerów ubezpieczeniowych posiadaj¹cych zezwolenie na wykony-

wanie dzia³alnoœci brokerskiej w zakresie reasekuracji (brokerów reasekuracyjnych).
6

Przeciwko ¿yciu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwoœci, przeciwko ochronie infor-

macji, przeciwko wiarygodnoœci dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospo-

darczemu, przeciwko obrotowi pieniêdzmi i papierami wartoœciowymi, skarbowe.
7

W przypadku osób prawnych do wydania zezwolenia konieczne jest, aby wszyscy cz³onkowie

zarz¹du spe³niali wymogi niezbêdne do wykonywania czynnoœci brokerskich (z wyj¹tkiem obo-

wi¹zku zdania egzaminu), a przynajmniej po³owa posiada³a doœwiadczenie zawodowe i zda³a

egzamin.



28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze
8

, w czasie trwania orzeczo-

nego zakazu.

Zarówno brokerzy ubezpieczeniowi, jak i osoby, za pomoc¹ których wyko-

nuj¹ oni czynnoœci brokerskie, podlegaj¹ wpisowi do w³aœciwego rejestru

(art. 20 in fine i art. 23 ust. 2 u.p.u.).

Analiza przedstawionych powy¿ej warunków wykonywania dzia³alnoœci bro-

kerskiej wskazuje, ¿e polski ustawodawca, zgodnie z upowa¿nieniem wyni-

kaj¹cym z art. 4 ust. 6 dyrektywy IMD, zaostrzy³ warunki wykonywania dzia³al-

noœci brokerskiej w stosunku do wymagañ europejskich, wprowadzaj¹c obo-

wi¹zek uzyskania zezwolenia. Co do pozosta³ych warunków nale¿y stwierdziæ,

¿e odpowiadaj¹ one wymogom dyrektywy, w szczególnoœci dotycz¹cym ustale-

nia przez pañstwo cz³onkowskie warunków co do „w³aœciwej wiedzy i umiejêt-

noœci”.

2. Nowe wymogi dotycz¹ce wykonywania czynnoœci brokerskich

Rozwi¹zania dotycz¹ce u³atwienia dostêpu do wykonywania zawodu broke-

ra wprowadzone ustaw¹ deregulacyjn¹ odnosz¹ siê, co oczywiste, przede wszy-

stkim do u³atwienia uzyskania prawa do wykonywania zawodu. Ustawodawca

zdecydowa³ o zwolnieniu pewnych osób z obowi¹zku zdawania egzaminu oraz

skróci³ czas doœwiadczenia zawodowego, umo¿liwiaj¹cego uzyskanie zezwole-

nia na wykonywanie dzia³alnoœci brokerskiej.

Obowi¹zek zdawania egzaminu nie dotyczy dwóch grup osób (art. 28 ust. 5a

i 5b u.p.u.). Pierwsz¹ grupê stanowi¹ osoby, które ³¹cznie spe³niaj¹ dwa wa-

runki:

• w okresie 10 lat bezpoœrednio poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o wydanie

zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci brokerskiej co najmniej przez 5 lat

wykonywa³y czynnoœci bezpoœrednio zwi¹zane z czynnoœciami brokerskimi,

odpowiednio w zakresie ubezpieczeñ lub reasekuracji;

• posiadaj¹ pozytywn¹ opiniê brokera ubezpieczeniowego (reasekuracyjne-

go), pod kierunkiem którego wykonywa³y powy¿sze czynnoœci.

Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e w przypadku tej grupy osób ustawo-

dawca przyj¹³ konstrukcjê, w której pozytywna opinia brokera ubezpieczenio-

wego potwierdzaj¹ca powy¿sz¹ praktykê zawodow¹ umo¿liwia, po spe³nieniu

pozosta³ych warunków, uzyskanie zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci

brokerskiej. Opinia ta zastêpuje wiêc zaœwiadczenie o zdanym egzaminie wyda-

wane przez Komisjê Egzaminacyjn¹ dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Rease-

kuracyjnych. Oznacza to, ¿e dokument ten podlega badaniu i ocenie przez Ko-

misjê Nadzoru Finansowego w toku postêpowania o udzielenie zezwolenia.

Konsekwencj¹ przyjêtego rozwi¹zania jest to, ¿e na brokerach ubezpieczenio-

wych ci¹¿y znaczna odpowiedzialnoœæ w przypadku wydawania takiej opinii.

Jest ona przecie¿ œwiadectwem, ¿e dana osoba posiada odpowiedni¹ wiedzê

i umiejêtnoœci, niezbêdne do wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej. Ma to tym

wiêksze znaczenie, ¿e okres 5 lat, w którym osoba ta ma wykonywaæ czynnoœci

PRAWO ASEKURACYJNE 3/2014 (80) 97

„Deregulacja” zawodu brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego

8
Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z póŸn. zm.



bezpoœrednio zwi¹zane z czynnoœciami brokerskimi, jest okresem bardzo

d³ugim. Je¿eli nie jest ona w stanie wczeœniej zdaæ egzaminu, oznacza to, ¿e po-

zytywn¹ opiniê o takiej osobie nale¿y wydawaæ z bardzo du¿¹ ostro¿noœci¹.

Analizuj¹c przyjête rozwi¹zanie nale¿y tak¿e stwierdziæ, ¿e – jak wskazano

wy¿ej – zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym, bro-

ker ubezpieczeniowy mo¿e wykonywaæ czynnoœci brokerskie wy³¹cznie przez

osoby fizyczne spe³niaj¹ce wymogi okreœlone w art. 28 pkt 1 lit. a–e u.p.u.,

a wiêc takie, które m.in. zda³y egzamin. Nale¿y zatem zastanowiæ siê nad tym,

co kryje siê pod ustawowym pojêciem „czynnoœci bezpoœrednio zwi¹zane

z czynnoœciami brokerskimi”, których to wykonywanie przez okreœlo-

ny czas stanowi podstawê do zwolnienia z egzaminu. Z jednej strony

mo¿e tu chodziæ o czynnoœci pozostaj¹ce w zakresie czynnoœci brokerskich wy-

konywane wewnêtrznie w ramach struktur brokera, które nastêpnie poprzez

autoryzacjê brokera staj¹ siê czynnoœciami brokerskimi. Z drugiej strony zasta-

nawiaj¹ce jest u¿ycie przez ustawodawcê sformu³owania „czynnoœci bezpoœred-

nio zwi¹zane”. Mo¿e to prowadziæ do wniosku, ¿e chodzi tu nie tylko o czynno-

œci brokerskie zdefiniowane w art. 4 pkt 2 u.p.u., ale równie¿ o wszelkie inne

czynnoœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ brokera ubezpieczeniowego, takie jak obs³u-

ga korespondencji czy praca pos³añca. Wydaje siê jednak, ¿e ratio legis przepi-

su przemawia za uznaniem, ¿e wy³¹cznie dzia³ania w charakterze „asystenta

brokera”, w ramach czynnoœci pozostaj¹cych w zakresie czynnoœci brokerskich,

bêd¹ uprawnia³y do uzyskania pozytywnej opinii. Wa¿na w tym zakresie bêdzie

praktyka Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie badania i oceny tego typu

opinii.

Drug¹ grupê osób, której nie dotyczy obowi¹zek zdania egzaminu, stano-

wi¹ osoby zwolnione przez Komisjê Egzaminacyjn¹ dla Brokerów Ubezpiecze-

niowych i Reasekuracyjnych. Zwolnienie takie mog¹ uzyskaæ osoby, które

ukoñczy³y uznane przez Komisjê – na wniosek jednostek organizacyjnych

uczelni uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekono-

micznych lub prawnych – studia wy¿sze
9

i zda³y egzaminy przeprowadzone

w formie pisemnej, a od ukoñczenia studiów nie up³ynê³o wiêcej ni¿ 3 lata.

Studia wy¿sze mog¹ byæ uznane, je¿eli zakresem kszta³cenia obejmuj¹ zakres

tematów egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych

(art. 28 ust. 5c i 5d u.p.u.). Przegl¹d zakresu tematów egzaminacyjnych pro-

wadzi do wniosku, ¿e program klasycznych studiów ekonomicznych czy te¿

prawniczych nie bêdzie uprawnia³ Komisji do uznania ich za równorzêdne,

a co za tym idzie zwolnienia absolwenta z egzaminu. Jedynie specjalistyczne

studia, uwzglêdniaj¹ce pe³en zakres tematyki egzaminacyjnej, która jest mie-

szank¹ zagadnieñ prawnych, ekonomicznych oraz praktycznych, uprawnia³y-

by do takiego zwolnienia.
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3. Nowe wymogi uzyskania zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci

brokerskiej

Drugim u³atwieniem – obok wskazanych wy¿ej zwolnieñ z egzaminu

– wprowadzonym przez ustawê deregulacyjn¹ jest z³agodzenie wymagañ w za-

kresie doœwiadczenia zawodowego, uprawniaj¹cego do wyst¹pienia z wnio-

skiem o zezwolenie na wykonywanie dzia³alnoœci brokerskiej. Okres wymaga-

nego doœwiadczenia zawodowego zosta³ skrócony z 3 do 2 lat, a okres bezpo-

œrednio poprzedzaj¹cy z³o¿enie wniosku zosta³ wyd³u¿ony z 5 do 8 lat (art. 28

ust. 3 pkt 1 lit.f u.p.u.). Konsekwencj¹ przyjêtego rozwi¹zania jest to, ¿e zezwo-

lenie bêd¹ mog³y otrzymaæ osoby nawet po 6-letniej przerwie w karierze ubez-

pieczeniowej, byle przepracowa³y 2 lata na jakimkolwiek stanowisku zwi¹za-

nym z ubezpieczeniami (na pocz¹tku kariery zawodowej, co do zasady, nie bêd¹

to stanowiska wysokiego szczebla). Wydaje siê, ¿e w dzisiejszym dynamicznie

rozwijaj¹cym siê œwiecie nie ma mowy o w³aœciwym wykonywaniu zawodu bez

wiedzy o bie¿¹cej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym i zwi¹zanych z funkcjo-

nowaniem rynku regulacjach prawnych.

Nale¿y w tym miejscu stwierdziæ, ¿e ratio legis przyjêtego rozwi¹zania wyni-

ka z b³êdnego za³o¿enia. Otó¿ ustawodawca przyj¹³ to rozwi¹zanie w przekona-

niu, ¿e doœwiadczenie zawodowe jest warunkiem przyst¹pienia do egzaminu,

który sprawdzi bie¿¹c¹ wiedzê kandydata
10

. Tak jednak nie jest. Egzamin mo¿-

na zdaæ w dowolnym czasie i posiadanie odpowiedniego doœwiadczenia zawodo-

wego nie jest warunkiem przyst¹pienia do niego. Jak wskazano wy¿ej, zdanie

egzaminu uprawnia do wykonywania czynnoœci brokerskich, które wykonywa-

ne s¹ przez dane osoby fizyczne w ramach dzia³alnoœci brokera ubezpieczenio-

wego. Dopiero w celu uzyskania zezwolenia na dzia³alnoœæ brokersk¹ nale¿y

wykazaæ siê stosownym doœwiadczeniem.

Wydaje siê równie¿, ¿e w wyniku tego samego niew³aœciwego za³o¿enia usta-

wodawca pope³ni³ b³¹d w zakresie omawianego wy¿ej zwolnienia z egzaminu

dla absolwentów studiów wy¿szych, które mo¿e byæ dokonane wy³¹cznie

w okresie 3 lat od ukoñczenia studiów. Umiejscowienie powy¿szych przepisów

sugeruje, ¿e zamys³em ustawodawcy by³o, ¿eby absolwent musia³ w okresie 3 lat

po studiach nabraæ doœwiadczenia w ubezpieczeniach, aby „zmieœciæ siê” w ter-

minie na z³o¿enie wniosku o zwolnienie z egzaminu i uzyskaæ takie zezwolenie.

Tak jednak nie jest i wskazany wy¿ej 3-letni okres od ukoñczenia studiów,

w którym mo¿na ubiegaæ siê o zwolnienie z egzaminu, nie spe³nia zamierzonej

roli. Absolwent specjalistycznych studiów mo¿e ju¿ nastêpnego dnia po odebra-

niu dyplomu wyst¹piæ z wnioskiem o zwolnienie z egzaminu i rozpocz¹æ

jak¹kolwiek pracê. Nie bêdzie móg³ wprawdzie uzyskaæ zezwolenia na wykony-

wanie dzia³alnoœci brokerskiej bez stosownego doœwiadczenia, które jednak

mo¿e zdobyæ w dowolnym czasie, w tym jako osoba wykonuj¹ca czynnoœci

brokerskie, gdy¿ bêdzie mia³ do tego pe³ne prawo.
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4. Szkolenia zawodowe

Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jedno rozwi¹zanie przyjête przez polskiego

ustawodawcê. Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy deregulacyjnej zniesiono obo-

wi¹zek doskonalenia umiejêtnoœci zawodowych przez odbywanie raz na trzy

lata szkolenia zawodowego. Kwestia nie dotyczy mo¿e stricte dostêpu do zawo-

du, ale sposobu jego wykonywania, poniewa¿ wi¹¿e siê z okreœlonymi kosztami,

jakie broker musia³ ponieœæ, chc¹c prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Wprowadze-

nie do ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym art. 4c
11

, który dotyczy³ obo-

wi¹zkowych szkoleñ, wynika³o z przepisu art. 4 ust. 5 dyrektywy IMD, wyma-

gaj¹cego sta³ego doskonalenia wymogów zawodowych dla prowadzenia dzia³al-

noœci w zakresie poœrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego. Polski

ustawodawca postanowi³, ¿e wype³nieniem powy¿szego obowi¹zku bêd¹ w³aœ-

nie cykliczne szkolenia
12

. Wobec skreœlenia tego rozwi¹zania, w chwili obecnej

nale¿y stwierdziæ, ¿e polski system prawny nie zawiera ¿adnego mechanizmu,

który spe³nia³by powy¿szy wymóg przewidziany w dyrektywie IMD.

5. Aktualizacja sumy gwarancyjnej i jej wp³yw na dostêp do zawodu

brokera

Paradoksalnie w ustawie deregulacyjnej pojawi³y siê równie¿ przepisy, które

prowadz¹ do ograniczenia dostêpu do zawodu. Dostosowano do wymagañ dyre-

ktywy IMD zapisy dotycz¹ce sumy gwarancyjnej w obowi¹zkowym ubezpiecze-

niu odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej

(art. 22 ust. 3 u.p.u.). Obowi¹zuj¹ce dotychczas sztywne sumy, wynosz¹ce

1 000 000 euro na zdarzenie i 1 500 000 euro na wszystkie zdarzenia, zast¹pio-

no delegacj¹ ustawow¹ dla ministra w³aœciwego ds. instytucji finansowych, któ-

ry ustalaj¹c wysokoœæ sumy zobowi¹zany jest wzi¹æ pod uwagê w szczególnoœci

specyfikê wykonywanej dzia³alnoœci, zakres realizowanych zadañ oraz wzrost

europejskiego indeksu cen konsumpcyjnych (art. 22 ust. 4 u.p.u.). Ten ostatni

warunek wynika wprost z przepisów dyrektywy IMD. Zgodnie z dyrektyw¹ suma

ubezpieczenia aktualizuje siê automatycznie co 5 lat od daty wejœcia w ¿ycie,

z uwzglêdnieniem zmian w europejskim wskaŸniku cen konsumpcyjnych pub-

likowanym w Eurostacie (art. 4 ust. 7 w zw. z art. 4 ust. 3 dyrektywy IMD). Na-

le¿y w tym miejscu wskazaæ, ¿e w okresie styczeñ 2003
13

– styczeñ 2013

nast¹pi³a zmiana tych cen o ok. 25%. St¹d te¿ koniecznoœæ podwy¿szenia sumy

gwarancyjnej, co skutkuje wzrostem sk³adek, które broker ubezpieczeniowy

bêdzie musia³ przeznaczyæ na to ubezpieczenie obowi¹zkowe. Jest to szczegól-

nie niekorzystne dla brokera rozpoczynaj¹cego dzia³alnoœæ.
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oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 447), która wesz³a w ¿ycie

26 czerwca 2005 r.
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Wzoruj¹c siê zapewne na rozwi¹zaniach przyjêtych przez adwokatów i radców prawnych.
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Dyrektywa IMD obowi¹zuje od 15 stycznia 2003 r.



6. Uwagi koñcowe

Dokonuj¹c ogólnej oceny polskiego rozwi¹zania deregulacyjnego w odnie-

sieniu do zawodu brokera ubezpieczeniowego stwierdziæ trzeba, ¿e zawód ten

nie by³ do tej pory specjalnie regulowany. Warunki niezbêdne do uzyskania zez-

wolenia by³y bardzo podstawowe i nie utrudnia³y znacz¹co dostêpu do zawodu.

Poza tym, czynnoœci brokerskie mo¿na wykonywaæ od razu po zdaniu egzami-

nu. Nale¿y stwierdziæ, ¿e u³atwienia w zakresie egzaminów (przy obecnym ich

kszta³cie), czy te¿ doœwiadczenia zawodowego w ubezpieczeniach, nie bêd¹

mia³y istotnego znaczenia w kontekœcie liczby osób wstêpuj¹cych do zawodu.

I nie zmienia równie¿ nic w tej kwestii zniesienie obowi¹zkowych szkoleñ. Tak

naprawdê g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na dostêp do zawodu brokera,

a wynikaj¹cym z ustawy deregulacyjnej, jest wzrost sumy gwarancyjnej w obo-

wi¹zkowym ubezpieczeniu OC brokera. Dla wstêpuj¹cych do zawodu œwie¿o

upieczonych brokerów koniecznoœæ zap³acenia sk³adki od wzrastaj¹cej sumy

gwarancyjnej mo¿e byæ przeszkod¹ w dostêpie do zawodu, a nie u³atwieniem.

£ukasz Zoñ

radca prawny, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

“Deregulation” of the Insurance and Reinsurance Broker

Profession

The Polish legislature authorised by the Directive of 2002 on insurance mediation tightened up

the conditions for the pursuit of brokerage activities in relation to the European requirements, im-

plementing the obligation to obtain a permission for such activities in the Act of 2003 on insurance

mediation. The remaining conditions, including the determination by a Member State of the pro-

visions on appropriate knowledge and ability – comply with the requirements of this directive. The

Act on facilitating access to practise certain regulated professions passed in May 2014, introduces

amendments to the Insurance Mediation Act, including the exemption of certain categories of

persons from the obligation to take an exam and reduction of the length of professional experience

necessary to obtain a permission. By means of this act the obligation to improve professional skills

by brokers through holding periodic vocational training was abolished. However, according to the

author of the article, the main factor affecting the access to the broker profession and resulting

from the deregulation act , is the increase of the sum insured in the compulsory broker liability in-

surance, which for brokers commencing their activity entails a higher premium from the growing

minimum guaranteed sum.

Keywords: deregulation, the conditions for the pursuit of brokerage activities, permission, broke-

rage exams, exemption from exams, the update of guaranteed sum in broker liability insurance,

abolition of the duty of vocational training.
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