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Dzia³alnoœæ transgraniczna poœredników ubezpieczeniowych na wewnêtrznym rynku finansowym

Unii Europejskiej ma swój praktyczny wymiar. W artykule zosta³y przedstawione formy, na podsta-

wie których poœrednik ubezpieczeniowy mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ zgodnie z zasad¹ przedsiê-

biorczoœci (filia, oddzia³, przedstawicielstwo) oraz zgodnie z zasad¹ swobody œwiadczenia us³ug

(poza placówk¹). Omówione zosta³o postêpowanie notyfikacyjne w przypadku zak³adania oddzia³u

lub prowadzenia dzia³alnoœci poza sta³¹ placówk¹ oraz kompetencje w³aœciwych organów nadzor-

czych (krajowych i unijnych) w ustawie o dystrybucji ubezpieczeñ w zakresie prowadzenia dzia³al-

noœci transgranicznej przez poœredników ubezpieczeniowych na terenie Unii Europejskiej.

S³owa kluczowe: swoboda przedsiêbiorczoœci, swoboda œwiadczenia us³ug, oddzia³, filia, przed-

stawicielstwo, zasady wewnêtrznego rynku finansowego UE, postêpowanie notyfikacyjne, nadzór

nad dzia³alnoœci¹ transgraniczn¹.

1. Wprowadzenie

Od 1 maja 2004 r., tj. momentu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej

zak³ady ubezpieczeñ, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, mog¹ œwiadczyæ bez-

poœrednio us³ugi ubezpieczeniowe transgranicznie na terenie UE na podstawie

zasady swobody przedsiêbiorczoœci lub zasady swobody œwiadczenia us³ug.

Œwiadczenie us³ug ubezpieczeniowych przez zak³ady ubezpieczeñ mo¿e siê od-

bywaæ tak¿e w sposób poœredni, tj. poprzez poœredników ubezpieczeniowych,

którzy, bêd¹c przedsiêbiorcami, mog¹ wykonywaæ swoj¹ dzia³alnoœæ transgra-

niczn¹ na terenie UE tak¿e na podstawie zasady swobody przedsiêbiorczoœci

lub zasady swobody œwiadczenia us³ug. Ze wzglêdu na ograniczone ramy niniej-

szego artyku³u omówiona zostanie wy³¹cznie dzia³alnoœæ transgraniczna po-

œredników ubezpieczeniowych (tj. agentów oraz brokerów ubezpieczeniowych

i reasekuracyjnych) w oparciu o ustawê o dystrybucji ubezpieczeñ
1

.

Problem dzia³alnoœci transgranicznej na wewnêtrznym rynku finansowym

UE nie jest tematem zbyt czêsto poruszanym w literaturze, ale ma on swój

praktyczny wymiar – w krajach UE wykonuje dzia³alnoœæ w zakresie poœrednic-

twa ubezpieczeniowego 13 agentów i 52 brokerów ubezpieczeniowych z Polski,
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1
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeñ (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486,

z póŸn. zm.), zwana dalej: u.d.u. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystry-

bucji ubezpieczeñ ( Dz. U. z 2018 r. poz. 378) zmieni³a datê wejœcia w ¿ycie u.d.u. z 23 lutego

2018 r. na 1 paŸdziernika 2018 r.



a wed³ug stanu na dzieñ 26 lutego 2018 r. do Komisji Nadzoru Finansowego

wp³ynê³o ok. 8700 notyfikacji o zamiarze wykonywania lub wykonywaniu dzia-

³alnoœci poœrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium RP przez poœredników

maj¹cych siedzibê w krajach UE
2

. Celem artyku³u jest przedstawienie form, na

podstawie których poœrednik ubezpieczeniowy mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ

zgodnie z zasad¹ przedsiêbiorczoœci (filia, oddzia³, przedstawicielstwo) oraz

zgodnie z zasad¹ swobody œwiadczenia us³ug (poza placówk¹). Omówione zo-

stanie równie¿ postêpowanie notyfikacyjne (wskazane zostan¹ ró¿nice w zakre-

sie np. zak³adania oddzia³u lub wykonywania dzia³alnoœci poza nim), a tak¿e

problem zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci brokerskiej, które „krêpuje”

w niektórych sytuacjach zasadê swobody przedsiêbiorczoœci w przypadku chêci

zak³adania filii na terytorium RP przez zagranicznych brokerów. Autorka omó-

wi te¿ kompetencje w³aœciwych organów nadzorczych w zakresie prowadzenia

dzia³alnoœci transgranicznej przez poœredników ubezpieczeniowych na terenie

UE.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
3

Unia

Europejska tworzy ustawodawstwo w celu ustanowienia lub zapewnienia funk-

cjonowania rynku wewnêtrznego. Z kolei art. 26 ust. 2 TFUE definiuje rynek

wewnêtrzny jako obszar bez granic wewnêtrznych, na którym jest zapewniony

swobodny przep³yw towarów, osób, us³ug i kapita³u zgodnie z postanowieniami

traktatów. Stworzenie rynku wewnêtrznego bez granic jest realizowane m.in.

przez swobodê przedsiêbiorczoœci i swobodê œwiadczenia us³ug, które maj¹ za-

sadnicze znaczenie dla wykonywania transgranicznej dzia³alnoœci gospodarczej

przez poœredników ubezpieczeniowych.

2. Wykonywanie transgranicznej dzia³alnoœci gospodarczej przez

poœredników ubezpieczeniowych na podstawie swobody

przedsiêbiorczoœci

Celem stosowania zasady swobody przedsiêbiorczoœci (art. 49–55 TFUE)

jest zagwarantowanie wolnego wyboru miejsca prowadzenia dzia³alnoœci gospo-

darczej na terytorium UE przez osoby fizyczne i prawne, a jej zakres przedmio-

towy obejmuje wszystkie rodzaje dzia³alnoœci gospodarczej (w odró¿nieniu od

swobody œwiadczenia us³ug). Na pojêcie swobody przedsiêbiorczoœci sk³adaj¹

siê trzy podstawowe przes³anki:

1) samodzielnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej (czyli poza stosunkiem pod-

porz¹dkowania), która ma charakter odp³atny (zarobkowy); mo¿e to byæ

dzia³alnoœæ wykonywana przez poœredników ubezpieczeniowych œwiad-

cz¹cych us³ugi transgraniczne, podejmowana w celu zarobkowym, zmie-

rzaj¹ca do osi¹gania zysków, jak i w ramach œwiadczeñ wzajemnych;

2) sta³y charakter, co oznacza, ¿e podmiot korzystaj¹cy ze swobody ma za-

miar sta³ego uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym pañstwa przyjmu-

j¹cego;
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Dane otrzymane przez autorkê niniejszego artyku³u od KNF.

3
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, z póŸn. zm.).



3) transgraniczny charakter dzia³alnoœci gospodarczej, tj. dzia³alnoœæ wy-

konywana jest na terenie innego pañstwa cz³onkowskiego
4

.

Uprawnionymi podmiotami w ramach tej swobody, jak wczeœniej wskazano,

s¹ osoby fizyczne i osoby prawne, które korzystaj¹ ze swobody przedsiêbiorczo-

œci w dwóch formach: pierwotnej i wtórnej.

Pierwotna swoboda przedsiêbiorczoœci – w odniesieniu do osób fizycznych –

oznacza uprawnienie do przemieszczania siê z cz³onkowskiego pañstwa pocho-

dzenia do cz³onkowskiego pañstwa przyjmuj¹cego w celu rozpoczêcia tam

dzia³alnoœci na w³asny rachunek. Natomiast w odniesieniu do osób prawnych

pierwotna swoboda przedsiêbiorczoœci oznacza uprawnienie do za³o¿enia

spó³ki zgodnie z ustawodawstwem pañstwa przyjmuj¹cego
5

.

Przy pierwotnej swobodzie przedsiêbiorczoœci okreœlony podmiot rozpoczy-

na dzia³alnoœæ w innym pañstwie i rezygnuje z wykonywania dzia³alnoœci w kra-

ju (np. dzia³alnoœci agencyjnej czy brokerskiej) pochodzenia lub pozostawia

tam zak³ady zale¿ne od zak³adu g³ównego
6

. Zatem w przypadku osób zamie-

rzaj¹cych wykonywaæ us³ugi poœrednictwa ubezpieczeniowego pierwotna swo-

boda przedsiêbiorczoœci oznacza uprawnienie do podjêcia i wykonywania dzia-

³alnoœci gospodarczej w pañstwie przyjmuj¹cym zgodnie z przepisami prawny-

mi w nim obowi¹zuj¹cymi. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e osoby te nie mog¹ byæ

poœrednikami ubezpieczeniowymi w pañstwie pochodzenia. Dla poœredników

ubezpieczeniowych wykonuj¹cych ju¿ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w pañstwie po-

chodzenia w³aœciwe bêd¹ wiêc wtórne formy swobody przedsiêbiorczoœci.

Wtórna swoboda przedsiêbiorczoœci oznacza, ¿e osoba fizyczna prowadzi ju¿

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek we w³asnym cz³onkowskim pañ-

stwie pochodzenia, natomiast jednoczeœnie ma zamiar kontynuowaæ lub roz-

pocz¹æ j¹ tak¿e w innym pañstwie przyjmuj¹cym. W odniesieniu do osób pra-

wnych polega ona na rozszerzeniu do innego cz³onkowskiego pañstwa przyj-

muj¹cego czêœci przedsiêbiorstwa poprzez tworzenie agencji i oddzia³ów, które

s¹ niesamodzielne prawnie i podleg³e organizacyjnie „zak³adowi g³ównemu”

lub za³o¿eniu od nowa poprzez powo³anie prawnie samodzielnych jednostek

o charakterze zale¿nym (filie)
7

. Istnieje zatem mo¿liwoœæ przeniesienia

i za³o¿enia na nowo czêœci przedsiêbiorstwa bez koniecznoœci zaprzestania

dzia³alnoœci podstawowej, czyli innymi s³owy, podjêcie dzia³alnoœci przez przed-

siêbiorstwo – ju¿ dzia³aj¹ce w jednym pañstwie cz³onkowskim – równie¿ w in-

nym pañstwie cz³onkowskim
8

.

Mo¿na wskazaæ trzy formy korzystania z wtórnej swobody przedsiêbiorczo-

œci:
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A. Kuœ, „Swobody europejskie”, w: „Prawo Unii Europejskiej z uwzglêdnieniem Traktatu z Liz-

bony”, A. Kuœ (red.), Lublin 2010, s. 354.
5

Ibidem, s. 355.
6

Tak: A. Gawrysiak-Zab³ocka, „Prawo przedsiêbiorczoœci i prawo spó³ek”, t. XVI, Warszawa

2010, s. 3.
7

A. Kuœ, „Swobody europejskie...”, s. 355.
8

A. Gawrysiak-Zab³ocka, „Prawo przedsiêbiorczoœci...”, s. 4.



1) filia (subsidiary) – poœrednik ubezpieczeniowy z kraju A zak³ada w kraju

B podmiot; ten nowo utworzony podmiot, wyodrêbniony zarówno orga-

nizacyjnie, jak i prawnie od podmiotu za³o¿ycielskiego, stanowi podmiot

prawa pañstwa, w którym zosta³ utworzony; miêdzy nowo utworzonym

podmiotem a podmiotem za³o¿ycielskim wystêpuj¹ wiêzi w³aœcicielskie

(kapita³owe)
9

;

2) oddzia³ (branch) – poœrednik ubezpieczeniowy z kraju A rozszerza swoj¹

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na kraj B poprzez za³o¿enie w nim jednostki wy-

odrêbnionej organizacyjnie z podmiotu za³o¿ycielskiego, lecz niewyod-

rêbnionej prawnie; oddzia³ nie jest wiêc odrêbnym podmiotem prawa;

3) przedstawicielstwo (representative office) – konstrukcja prawna przed-

stawicielstwa jest podobna do konstrukcji oddzia³u, ale przedmiotem

dzia³alnoœci przedstawicielstwa mo¿e byæ dzia³alnoœæ: promocyjna,

reklamowa, marketingowa, przygotowawcza; przedstawicielstwo zasad-

niczo nie prowadzi dzia³alnoœci bêd¹cej g³ówn¹ dzia³alnoœci¹ poœrednika

ubezpieczeniowego
10

.

Filie, oddzia³y i agencje to pojêcia autonomiczne prawa Unii Europejskiej,

które nie zosta³y zdefiniowane w TFUE.

Oddzia³ agenta lub brokera ubezpieczeniowego jest form¹ organizacyjno-

prawn¹, w ramach której krajowi i zagraniczni poœrednicy ubezpieczeniowi

mog¹ wykonywaæ swoj¹ dzia³alnoœæ na terytorium UE w granicach wewnêtrz-

nego rynku finansowego w pañstwie przyjmuj¹cym. Oddzia³ posiada pewn¹ sa-

modzielnoœæ organizacyjn¹, natomiast nie prowadzi dzia³alnoœci we w³asnym

imieniu i na w³asny rachunek. Rozwija swoj¹ aktywnoœæ w ramach istniej¹cych

wiêzi maj¹tkowych i decyzyjnych ³¹cz¹cych go z zak³adem g³ównym znaj-

duj¹cym siê w pañstwie pochodzenia. Ma charakter trwa³y (ma swoj¹ infra-

strukturê), posiada swoje kierownictwo
11

oraz jest odpowiednio wyposa¿ony

w œrodki materialne
12

. Sta³e œwiadczenie us³ug poprzez placówkê (filiê, oddzia³)

na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego – z punktu widzenia orzecznic-

twa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej i przepisów TFUE – jest po-

wszechnie kwalifikowane jako przejaw swobody przedsiêbiorczoœci, a nie swo-
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9
Dzia³alnoœæ ta mo¿e byæ wykonywana przez osobê fizyczn¹ jednoosobowo na w³asny rachunek

albo w formie spó³ki zgodnej z ustawodawstwem pañstwa przyjmuj¹cego.
10

F. Grzegorczyk, „Instytucje i us³ugi finansowe w prawie Unii Europejskiej”, w: „Instytucje

i us³ugi finansowe”, F. Grzegorczyk, M. Szaraniec (red.), Warszawa 2010, s. 21–22.
11

Osob¹ reprezentuj¹c¹ oddzia³ jest dyrektor. Wiêcej na temat osoby upowa¿nionej do reprezen-

towania oddzia³u zob.: M. Szaraniec, „Charakter prawny oddzia³u zagranicznego zak³adu

ubezpieczeñ prowadz¹cego dzia³alnoœæ na terytorium RP”, w: „Studia ubezpieczeniowe.

Spo³eczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego”, J. Lisowski (red.

nauk.), Zeszyty Naukowe 181, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2011, s. 214–216.
12

M. Szyd³o, „Swoboda dzia³alnoœci gospodarczej”, Warszawa 2005, s. 160. Wiêcej na temat

charakteru prawnego oddzia³u zob.: J. Jacyszyn, J. Rudowicz, „Oddzia³ spó³ki, tworzenie

i funkcjonowanie”, Kraków 2003, s. 156; M. Szyd³o, „Charakter prawny oddzia³ów przedsiê-

biorców zagranicznych”, Glosa 2004, nr 2, s. 19; A. Tarasiuk-Flodrowska, A. Wnêk, „Praktycz-

ne problemy funkcjonowania w Polsce oddzia³u zagranicznego ubezpieczyciela z pañstwa Unii

Europejskiej”, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 2009, nr 4, s. 163; M. Szaraniec, „Charakter

prawny…”, s. 215.



body œwiadczenia us³ug
13

. Nie jest natomiast elementem decyduj¹cym to, czy

w innym pañstwie cz³onkowskim zosta³y stworzone podstawy materialne po-

trzebne do œwiadczenia us³ug
14

. Oddzia³ poœrednika ubezpieczeniowego jest

wiêc integraln¹ czêœci¹ jego dzia³alnoœci gospodarczej, któr¹ wykonuje on

w pañstwie pochodzenia na obszarze kraju przyjmuj¹cego. Na status prawny

oddzia³u poœrednika ubezpieczeniowego bêd¹ siê sk³adaæ:

1) brak zdolnoœci prawnej i zdolnoœci do czynnoœci prawnych, co oznacza,

¿e oddzia³ nie jest samodzielnym podmiotem stosunków cywilnopraw-

nych, tzn. nie mo¿e on nabywaæ praw i zaci¹gaæ zobowi¹zañ we w³asnym

imieniu;

2) brak samodzielnoœci oddzia³u w sferze stosunków administracyjnopraw-

nych – poœrednik ubezpieczeniowy bêdzie podmiotem uprawnieñ wyni-

kaj¹cych np. z zezwolenia (w przypadku brokera);

3) oddzia³ nie posiada zdolnoœci s¹dowej (tak¿e upad³oœciowej i uk³ado-

wej) – stron¹ w postêpowaniu przed s¹dem bêdzie wiêc zak³ad g³ówny

znajduj¹cy siê w pañstwie pochodzenia poœrednika ubezpieczeniowe-

go;

4) oddzia³ mo¿e mieæ status pracodawcy tylko wtedy, gdy zostanie umoco-

wany przez poœrednika ubezpieczeniowego (jako jednostka organizacyj-

na) do samodzielnego nabywania praw i zaci¹gania zobowi¹zañ z zakre-

su prawa pracy;

5) oddzia³ jest maj¹tkowo wyodrêbniony; jest tak¿e jednostk¹ samobilan-

suj¹c¹ – prowadzi odrêbne ksiêgi rachunkowe i samodzielnie sporz¹dza

bilans, charakteryzuje siê samodzielnoœci¹ podatkow¹
15

.

Przedstawicielstwa tak¿e nie posiadaj¹ odrêbnej od przedsiêbiorcy zagra-

nicznego podmiotowoœci prawnej, lecz dzia³aj¹ w jego sferze prawnej i s¹ jego

prawn¹ emanacj¹. Maj¹ pewien stopieñ i zakres samodzielnoœci – personalnej,

maj¹tkowej, organizacyjnej, bilansowej oraz podatkowej, nie s¹ jednak odrêbny-

mi podmiotami prawa i stanowi¹ czêœæ dzia³alnoœci przedsiêbiorcy (zak³adu

g³ównego)
16

. Dzia³alnoœæ przedstawicielstwa powinna koncentrowaæ siê na

reklamie i promocji, które maj¹ na celu korygowaæ i potêgowaæ zachowania

klienta na rynku. Dzia³alnoœæ reklamowa i promocyjna przedstawicielstwa po-

œrednika ubezpieczeniowego bêdzie polegaæ na rozpowszechnianiu informacji

o us³ugach œwiadczonych przez niego, tak aby zainteresowaæ klienta i zachêciæ

go do ich zakupu
17

. Przedstawicielstwo nie mo¿e zawieraæ z klientami umów

ubezpieczeñ, nie mo¿e tak¿e egzekwowaæ wykonania œwiadczeñ na podstawie

tych umów lub dochodziæ odszkodowania. Przedstawicielstwo stanowi zatem
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W. Srokosz, „Instytucje parabankowe w Polsce”, Warszawa 2011, s. 658.
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J. Jacyszyn, J. Rudowicz, „Oddzia³ spó³ki…”, s. 156 albo M. Szyd³o, „Charakter prawny…”,

s. 19.
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M. Szyd³o, „Swoboda dzia³alnoœci...”, s. 194. Zobacz te¿: M. Szaraniec, „Charakter prawny

i zadania przedstawicielstw banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych”, Folia Oeco-

nomica Bochniensia – Zeszyty Naukowe WSE w Bochni 2010, nr 8, s. 76.
17

M. Szyd³o, „Swoboda dzia³alnoœci...”, s. 196.



pewn¹ technicznie i organizacyjnie wyodrêbnion¹ strukturê w ramach funkcjo-

nuj¹cego poœrednika w znaczeniu podmiotowym. Tworzenie przedstawicielstw

przez przedsiêbiorców ma na celu zwrócenie uwagi klientów innego pañstwa

na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ tego przedsiêbiorcy
18

. W praktyce otwarcie przed-

stawicielstwa poprzedza lub zastêpuje utworzenie oddzia³u na terytorium pañ-

stwa przyjmuj¹cego
19

. Przedsiêbiorcy najczêœciej tworz¹ oddzia³y, jak równie¿

przedstawicielstwa, wykorzystuj¹c do tego celu tê sam¹ bazê lokalow¹ i czêsto

tak¿e kadry.

Zarówno oddzia³, jak i przedstawicielstwo s¹ jednostkami niewyodrêbnio-

nymi prawnie, ale wyodrêbnionymi organizacyjnie
20

. Zawsze stanowi¹ w swej

istocie rozszerzenie dzia³alnoœci przedsiêbiorcy zagranicznego na terytorium

innego kraju cz³onkowskiego UE. Dzia³alnoœæ przedstawicielstwa mo¿e doty-

czyæ wy³¹cznie reklamy i promocji dzia³alnoœci przedsiêbiorcy, który je za-

³o¿y³. Ta forma dzia³alnoœci nie wymaga tak¿e notyfikacji organu nadzoru.

Przedsiêbiorca nie mo¿e zatem poprzez przedstawicielstwo wykonywaæ dzia-

³alnoœci gospodarczej, natomiast w ramach oddzia³u mo¿e wykonywaæ wszy-

stko to, co stanowi przedmiot jego dzia³alnoœci gospodarczej. Z kolei filia jest

samodzielnym podmiotem prawa, a przedsiêbiorca w jej ramach mo¿e œwiad-

czyæ jak¹kolwiek dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Oznacza to, ¿e poœrednik ubezpie-

czeniowy mo¿e w pañstwie goszcz¹cym za³o¿yæ samodzielny podmiot prawa

(np. spó³kê akcyjn¹), gdzie bêdzie œwiadczy³ dzia³alnoœæ agencyjn¹ albo bro-

kersk¹ lub jak¹kolwiek inn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ niezwi¹zan¹ z us³ugami

dystrybucji ubezpieczeñ. Dla poœredników ubezpieczeniowych wykonuj¹cych

dzia³alnoœæ w pañstwie pochodzenia wtórna swoboda przedsiêbiorczoœci oz-

nacza mo¿liwoœæ jej rozszerzenia na terytorium pañstwa przyjmuj¹cego po-

przez oddzia³ lub przedstawicielstwo albo za³o¿enia nowego podmiotu (filii).

Swoboda przedsiêbiorczoœci stanowi zatem konkretyzacjê zasady niedyskry-

minacji ze wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹. Nale¿y tutaj zatem wyró¿-

niæ dwie sytuacje:

1) zapewnienia równego traktowania w odniesieniu do podejmowania dzia-

³alnoœci (dostêpu do zawodu) oraz

2) zapewnienia równego traktowania w odniesieniu do prowadzenia dzia-

³alnoœci na w³asny rachunek
21

.

W przypadku pierwszej sytuacji Rada Europejska uchwala dyrektywy zmie-

rzaj¹ce do wzajemnego uznawania dyplomów, œwiadectw i innych dowodów
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poz. 1807, z póŸn. zm.).
21

A. Kuœ, „Swobody europejskie...”, s. 355.



kwalifikacji
22

. Druga z sytuacji zosta³a omówiona wczeœniej i jest ona zwi¹zana

z pierwotn¹ i wtórn¹ swobod¹ przedsiêbiorczoœci.

W ramach obecnie funkcjonuj¹cego modelu poœrednictwa ubezpieczenio-

wego w Polsce poœrednicy ubezpieczeniowi prowadz¹ wy³¹cznie dzia³alnoœæ

gospodarcz¹. Agent ubezpieczeniowy i broker ubezpieczeniowy nie maj¹ bo-

wiem statusu zawodu regulowanego, aczkolwiek dzia³alnoœæ mog¹ prowadziæ

wy³¹cznie przy pomocy osób spe³niaj¹cych okreœlone warunki ustawowe. W ra-

mach wewnêtrznego rynku finansowego UE bêdzie ich zatem dotyczyæ swobo-

da przedsiêbiorczoœci w zakresie równego traktowania w odniesieniu do prowa-

dzenia dzia³alnoœci na w³asny rachunek
23

.

3. Wykonywanie transgranicznej dzia³alnoœci gospodarczej

przez poœredników ubezpieczeniowych na podstawie swobody

œwiadczenia us³ug

Swoboda œwiadczenia us³ug jest drug¹ swobod¹, z której mo¿na korzystaæ

przy prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na terytorium innego pañstwa

cz³onkowskiego. Swoboda œwiadczenia us³ug zosta³a uregulowana w art. 56–62

TFUE i ma charakter uzupe³niaj¹cy w stosunku do innych swobód
24

. Oznacza

to, ¿e dzia³alnoœæ danego podmiotu mo¿e byæ traktowana jako swoboda œwiad-

czenia us³ug o tyle tylko, o ile dzia³alnoœæ taka nie jest regulowana przepisami

TFUE dotycz¹cymi innych swobód. Dla korzystania na terenie UE ze swobody

œwiadczenia us³ug potrzebne jest za³o¿enie i prowadzenie w jednym z pañstw

cz³onkowskich UE dzia³alnoœci gospodarczej w formie przewidzianej przepisa-

mi prawa tego pañstwa (dotyczy to tak¿e osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ w for-

mie samozatrudnienia). Pañstwo cz³onkowskie (przyjmuj¹ce), w którym œwiad-

czona jest us³uga, zapewnia mo¿liwoœæ swobodnego podjêcia i prowadzenia

dzia³alnoœci us³ugowej na swoim terytorium. Mo¿na wyró¿niæ cztery formy

swobody œwiadczenia us³ug:

1) czynna swoboda œwiadczenia us³ug, polegaj¹ca na tym, ¿e us³ugodawca

pochodz¹cy z jednego kraju cz³onkowskiego i prowadz¹cy w nim sta³¹

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przemieszcza siê czasowo do innego kraju

cz³onkowskiego w celu wykonania tam us³ugi;
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System uznawania kwalifikacji zawodowych zosta³ w prawie UE oparty na dyrektywie Parla-
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2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporz¹dzenie (UE)

nr 1024/2012 w sprawie wspó³pracy administracyjnej za poœrednictwem systemu wymiany in-
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niowych. Studium publicznoprawne”, Warszawa 2017, s. 221–222.
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2) bierna swoboda œwiadczenia us³ug, polegaj¹ca na tym, ¿e us³ugobiorca

pochodz¹cy z jednego pañstwa cz³onkowskiego przemieszcza siê do in-

nego pañstwa UE w celu skorzystania z us³ug œwiadczonych przez

us³ugodawcê, który ma w tym pañstwie siedzibê i prowadzi tam sta³¹

dzia³alnoœæ gospodarcz¹;

3) granicê „przekracza” sama us³uga – dzieje siê tak wówczas, gdy us³ugo-

dawca i us³ugobiorca pozostaj¹ w swoich pañstwach pochodzenia (np.

przes³anie umowy do podpisania);

4) us³ugodawca bêd¹cy obywatelem jednego pañstwa cz³onkowskiego

i us³ugobiorca bêd¹cy obywatelem drugiego pañstwa cz³onkowskiego

znajduj¹ siê w pañstwie trzecim, w którym œwiadczona jest us³uga
25

.

W odniesieniu do poœrednictwa ubezpieczeniowego swoboda œwiadczenia

us³ug polega na tym, ¿e poœrednik ubezpieczeniowy maj¹cy siedzibê w jednym

z pañstw cz³onkowskich ma prawo œwiadczenia us³ug na terytorium innych

pañstw bez potrzeby posiadania tam formy zinstytucjonalizowanej. Swoboda

œwiadczenia us³ug umo¿liwia wykonywanie us³ug w sposób transgraniczny lub

te¿ inaczej – ponad granicami, nie jest bowiem zwi¹zana ze swobod¹ osiedlania

siê. Us³ugi poœrednictwa ubezpieczeniowego mo¿na œwiadczyæ na odleg³oœæ

z wykorzystaniem Internetu. Mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ug poœrednictwa ubez-

pieczeniowego bez obecnoœci oddzia³ów okreœlana jest jako transgraniczne

œwiadczenie us³ug. Istot¹ transgranicznego œwiadczenia us³ug poœrednictwa

ubezpieczeniowego jest zatem poszerzenie przez poœrednika ubezpieczeniowe-

go obszaru swojej dzia³alnoœci bez tworzenia nowych placówek w pañstwie

przyjmuj¹cym
26

. W orzecznictwie TSUE wprost wskazuje siê, ¿e us³uga ma

charakter transgraniczny m.in. w sytuacji, w której œwiadcz¹cy i odbiorca us³ugi

pochodz¹ z dwóch ró¿nych pañstw cz³onkowskich
27

.

W ramach swobody œwiadczenia us³ug poœrednik ubezpieczeniowy mo¿e

korzystaæ z czynnej swobody œwiadczenia us³ug, co polega na przemieszczeniu

siê przez niego (w obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym – osoby fizycznej

wykonuj¹cej czynnoœci agencyjne lub brokerskie) do innego pañstwa cz³onkow-

skiego w celu wykonania tam us³ugi. Czynna dzia³alnoœæ transgraniczna wystê-

puje, gdy np. poœrednik ubezpieczeniowy z siedzib¹ w innym pañstwie cz³on-

kowskim UE aktywnie wykonuje czynnoœci agencyjne czy brokerskie w Polsce,

a nie ma oddzia³u w tym kraju. W ten sposób poœrednik ubezpieczeniowy akty-

wnie, choæ w sposób transgraniczny, dzia³a na polskim rynku ubezpieczenio-

wym. Aspekt czynny polega zatem na tym, ¿e poœrednik ubezpieczeniowy

œwiadcz¹cy us³ugi mo¿e aktywnie poszukiwaæ klientów w innych pañstwach

cz³onkowskich ni¿ pañstwo bêd¹ce podstawowym (zak³adem g³ównym) miejs-

cem jego dzia³alnoœci gospodarczej. Bierna dzia³alnoœæ transgraniczna polega

z kolei na tym, ¿e klient, pochodz¹cy z jednego pañstwa cz³onkowskiego, prze-

10 PRAWO ASEKURACYJNE 1/2018 (94)

ARTYKU£Y I ROZPRAWY

25
E. Skrzyd³o-Tefelska, „Swoboda œwiadczenia us³ug”, w: „Prawo Unii Europejskiej”, J. Barcz

(red.), Warszawa 2004, s. 661.
26

Tak: M. Szaraniec, „Dzia³alnoœæ gospodarcza…”, s. 225.
27

Zob. np.: wyrok Trybuna³u z 30 listopada 1995 r. w sprawie C-55/94 Gebhard, par. 22; wyrok

Trybuna³u z 10 wrzeœnia 1996 r. w sprawie C-222/94 Komisja v. Wielka Brytania, par. 42.



mieszcza siê do innego pañstwa cz³onkowskiego, w którym poœrednik ubezpie-

czeniowy ma swoj¹ siedzibê, w celu skorzystania na miejscu z us³ug œwiadczo-

nych przez tego poœrednika. Aspekt bierny umo¿liwia zatem klientowi aktywne

poszukiwanie us³ug w innych krajach UE, ni¿ ma on swoje miejsce zamieszka-

nia (siedzibê). W orzecznictwie TSUE wskazuje siê, ¿e mo¿liwoœæ korzystania

w sposób bierny ze swobody œwiadczenia us³ug nie wynika wprost z postano-

wieñ TFUE, ale jest koniecznym nastêpstwem wystêpowania swobody w posta-

ci czynnej
28

. Mo¿e te¿ wyst¹piæ sytuacja, w której cecha transgranicznoœci doty-

czy wy³¹cznie wykonywania us³ugi, a klient i poœrednik pozostaj¹ w swoich pañ-

stwach pochodzenia. Wyszukiwanie us³ug oferowanych przez poœredników

ubezpieczeniowych mo¿e wystêpowaæ równie¿ bez fizycznego przekraczania

granicy, w sposób korespondencyjny. Us³ugi œwiadczone przez poœrednika za

pomoc¹ œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, w szczególnoœci za pomoc¹

Internetu, s¹ objête swobod¹ œwiadczenia us³ug, jeœli poœrednik ubezpieczenio-

wy ma siedzibê w innym pañstwie cz³onkowskim ni¿ us³ugobiorca (klient).

Przyk³adem tej sytuacji mo¿e byæ taki stan faktyczny, gdy klientowi przesy³any

jest projekt umowy ubezpieczenia – wczeœniej uzgodniony przez telefon lub In-

ternet. Istotne jest, ¿e w przypadku wy¿ej wymienionych aspektów dzia³alnoœci

transgranicznej poœrednika ubezpieczeniowego brak jest koniecznoœci zawar-

cia umowy ubezpieczenia pomiêdzy klientem a zak³adem ubezpieczeñ, wystar-

czy bowiem sama realna mo¿liwoœæ zawarcia takiej umowy (chodzi tu o wszyst-

kie czynnoœci faktyczne wykonywane przez poœredników ubezpieczeniowych).

Korzystanie ze swobody œwiadczenia us³ug w trybie dzia³alnoœci transgranicznej

wystêpuje ju¿ na etapie oferowania (poszukiwania oferty) us³ugi ubezpie-

czeniowej
29

.

4. Zasady wewnêtrznego rynku finansowego UE zwi¹zane

z prowadzeniem dzia³alnoœci transgranicznej przez poœredników

ubezpieczeniowych

Proces tworzenia wewnêtrznego rynku finansowego UE zosta³ oparty na

trzech podstawowych zasadach, które pozwalaj¹ realizowaæ swobodê tego ryn-

ku, wynikaj¹cych z TFUE. Polegaj¹ one na:

1) zapewnieniu na szczeblu UE minimalnej harmonizacji podstawowych

wymagañ dotycz¹cych instytucji finansowych,

2) wzajemnym uznawaniu przepisów narodowych przez kraje cz³onkow-

skie,

3) sprawowaniu nadzoru nad instytucj¹ finansow¹ b¹dŸ przedsiêbiorc¹

przez w³adze kraju jej siedziby, czyli kraju pochodzenia
30

.
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W przypadku poœredników ubezpieczeniowych dyrektywa IDD nie wymaga

uzyskiwania zezwolenia. Wprowadza ona jedynie obowi¹zkowe prowadzenie

rejestru poœredników przez pañstwa cz³onkowskie. W Polsce wykonywanie

dzia³alnoœci brokerskiej wymaga uzyskania zezwolenia KNF i wpisu do rejestru

poœredników ubezpieczeniowych. W zwi¹zku z powy¿szym w ramach wewnê-

trznego rynku finansowego UE mamy do czynienia z sytuacj¹, ¿e w niektórych

pañstwach cz³onkowskich konieczne bêdzie uzyskanie przez poœrednika zez-

wolenia, w odró¿nieniu od tych porz¹dków prawnych, gdzie wystarcza wpis do

rejestru. W odniesieniu do poœredników mo¿na zatem mówiæ w tym przypadku

o zasadzie zapewnienia na szczeblu UE minimalnej harmonizacji podstawo-

wych wymagañ dotycz¹cych poœredników ubezpieczeniowych. Harmonizacja

rynku us³ug finansowych oparta jest na minimalnych standardach regulacyj-

nych, co oznacza, ¿e pozostawia ona pañstwom cz³onkowskim najwiêcej swobo-

dy implementacyjnej i dotyczy najwa¿niejszych przepisów zwi¹zanych z podej-

mowaniem i prowadzeniem dzia³alnoœci przez poœredników ubezpieczenio-

wych. Zobowi¹zuje te¿ pañstwa cz³onkowskie do wprowadzenia do swojego

ustawodawstwa regulacji odpowiadaj¹cych tym wymogom
31

. Pañstwa cz³on-

kowskie mog¹ na szczeblu krajowym zaostrzyæ wymogi dotycz¹ce podjêcia

dzia³alnoœci przez poœredników ubezpieczeniowych. W prawie polskim zezwo-

lenie na wykonywanie dzia³alnoœci brokerskiej bêdzie zatem na szczeblu krajo-

wym krêpowa³o swobodê podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci gospodar-

czej przez przedsiêbiorcê zagranicznego (w przypadku zak³adania przez niego

filii, która mia³aby œwiadczyæ dzia³alnoœæ brokersk¹)
32

.

Wzajemne uznawanie oznacza obowi¹zek akceptacji przez pañstwo norm

i wymogów przyjêtych i obowi¹zuj¹cych w innym pañstwie cz³onkowskim

(przyjmuj¹cym)
33

. Istota zasady wzajemnego uznawania polega na tym, ¿e or-

gan nadzoru pañstwa przyjmuj¹cego uznaje przedstawiony uk³ad kompetencyj-

ny w poczuciu swoistego „zaufania” do jakoœci procedur nadzorczych zastoso-

wanych przez organ nadzoru pañstwa pochodzenia oraz na podstawie wspólnie

uzgodnionych regu³.

Zasada nadzoru pañstwa pochodzenia stanowi, ¿e dzia³alnoœæ poœrednika

ubezpieczeniowego na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego UE podlega

nadzorowi tego pañstwa, które prowadzi centralny rejestr tych podmiotów.

Cz³onkowskie pañstwo pochodzenia jest odpowiedzialne nie tylko za prowadze-

nie tego rejestru, lecz tak¿e za wykonywanie funkcji nadzorczych nad dzia-

³alnoœci¹ jego poœredników.

Zasady te bêd¹ dotyczyæ poœredników ubezpieczeniowych, którzy w kraju

goszcz¹cym chc¹ wykonywaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formie oddzia³u i dzia-

³alnoœci transgranicznej poza oddzia³em. W przypadku filii i przedstawicielstw

powy¿sze zasady nie bêd¹ mia³y zastosowania. Wynika to z faktu, ¿e w przypad-
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ku filii mamy do czynienia z zak³adaniem nowego podmiotu (pod wzglêdem or-

ganizacyjnym i prawnym) w innym kraju UE. Ten nowy podmiot mo¿e wykony-

waæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie dzia³alnoœci poœrednika ubezpieczenio-

wego (dzia³alnoœæ agencyjna albo brokerska), który go zak³ada, ale równie¿

zupe³nie inn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Z tych wzglêdów zasada jednolitego ze-

zwolenia nie bêdzie mia³a zastosowania, poniewa¿ nowo utworzony przedsiê-

biorca – poœrednik ubezpieczeniowy (filia) bêdzie musia³ przejœæ proces tworze-

nia wed³ug prawa pañstwa przyjmuj¹cego. Tak¿e nadzór na fili¹ sprawuj¹

w³aœciwe w³adze nadzorcze pañstwa goszcz¹cego. Mo¿liwe bêdzie poddanie filii

nadzorowi ze strony w³adz pañstwa pochodzenia, je¿eli podporz¹dkuje siê ona

w³aœciwym wymogom stawianym instytucjom finansowym uczestnicz¹cym

w holdingach, a tak¿e innych formach powi¹zañ kooperacyjnych, w szczegól-

noœci wymogowi objêcia filii, jako podmiotu zale¿nego, nadzorem skonsoli-

dowanym.

Przedstawicielstwo bêdzie powstawaæ tak¿e zgodnie z prawem pañstwa

goszcz¹cego, bowiem nie bêdzie ono prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej, a co

za tym idzie – nie bêdzie wykonywaæ czynnoœci prawnych, wynikaj¹cych np.

z zezwolenia przez w³aœciwe organy nadzorcze pañstwa pochodzenia.

5. Dzia³alnoœæ transgraniczna poœredników ubezpieczeniowych

oraz obowi¹zek jej notyfikacji w ustawie o dystrybucji ubezpieczeñ

Rozdzia³ IV ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ pt. Prawo przedsiêbiorczoœci

i swoboda œwiadczenia us³ug w zakresie wykonywania dzia³alnoœci agencyjnej

i dzia³alnoœci brokerskiej zawiera 11 przepisów prawnych, podczas gdy ustawa

z 22 maja 2003 r. o poœrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r.

poz. 2077, z póŸn. zm.) poœwiêca temu zagadnieniu jedynie cztery artyku³y.

Œwiadczy to zarówno o istotnym, jak i praktycznym znaczeniu tej dzia³alnoœci

i nieco szerszej potrzebie regulacji tych zagadnieñ.

Dyrektywa IDD wprowadzi³a pewne sposoby ograniczania swobód kontra-

ktowych w postaci na³o¿enia na poœredników ubezpieczeniowych obowi¹zku

notyfikacji, przyznania w³adzom nadzorczym pañstwa przyjmuj¹cego mo¿liwo-

œci zakazania poœrednikom ubezpieczeniowym prowadzenia dzia³alnoœci na te-

rytorium pañstwa przyjmuj¹cego, a tak¿e przyznania w³adzom nadzorczym

pañstwa przyjmuj¹cego uprawnieñ do wprowadzenia dla poœrednika ubezpie-

czeniowego pewnych ograniczeñ ze wzglêdu na dobro powszechne
34

. Przepisy

dyrektywy IDD dopuszczaj¹ tak¹ mo¿liwoœæ w przypadku ochrony konsumenta.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ w przywo³anym rozdziale IV odnosi siê je-

dynie do wykonywania dzia³alnoœci agencyjnej lub brokerskiej na terytorium
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wego sektora finansowego, przeciwdzia³anie oszustwom, ochrona w³asnoœci intelektualnej,

spójnoœæ systemu podatkowego i ochrona wierzycieli. Tak: W. Srokosz, „Instytucje para-

bankowe…”, s. 664.



wewnêtrznego rynku finansowego UE poprzez oddzia³ lub w inny sposób ni¿

przez oddzia³, w ramach swobody œwiadczenia us³ug, poniewa¿ kwestie zwi¹za-

ne z prowadzeniem dzia³alnoœci transgranicznej przez zak³ady ubezpieczeñ zo-

sta³y uregulowane w ustawie o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyj-

nej
35

. Rozszerzenie przez poœrednika ubezpieczeniowego dzia³alnoœci na tere-

nie innego pañstwa cz³onkowskiego bêdzie jednak wymaga³o notyfikacji. Obo-

wi¹zek ten bêdzie polega³ na zg³oszeniu zamiaru podjêcia dzia³alnoœci w³aœci-

wemu organowi nadzoru pañstwa przyjmuj¹cego przez organ nadzoru pañstwa

pochodzenia ze wzglêdu na to, ¿e dzia³alnoœæ poœredników ubezpieczeniowych

jest dzia³alnoœci¹ reglamentowan¹. Oznacza to, ¿e poœrednik ubezpieczeniowy,

zgodnie z zasad¹ nadzoru pañstwa pochodzenia, zawiadamia w³aœciwy organ

nadzorczy pañstwa pochodzenia, a organ ten zawiadamia organ nadzorczy

pañstwa przyjmuj¹cego, ¿e dzia³alnoœæ agencyjna lub brokerska bêdzie wy-

konywana na jego terytorium.

Poœrednik ubezpieczeniowy, który ma zamiar podj¹æ dzia³alnoœæ na podsta-

wie swobody œwiadczenia us³ug (czyli poza oddzia³em), jest zobowi¹zany prze-

kazaæ nastêpuj¹ce informacje organowi cz³onkowskiego kraju jego pocho-

dzenia:

– nazwê, adres i numer rejestracyjny poœrednika,

– wskazanie pañstwa cz³onkowskiego lub pañstw cz³onkowskich, w których

poœrednik zamierza prowadziæ dzia³alnoœæ,

– kategoriê poœrednika, a tak¿e nazwê zak³adu ubezpieczeñ (w stosownych

przypadkach),

– grupê ubezpieczeñ, w których poœrednik dzia³a (w stosownych przypad-

kach)
36

.

W przypadku korzystania ze swobody œwiadczenia us³ug notyfikacja ma

charakter informacyjny i nie powinna przekraczaæ jednego miesi¹ca. Oznacza

to, ¿e w³aœciwy organ nadzorczy pañstwa pochodzenia przekazuje (w terminie

miesi¹ca) informacje otrzymane od poœrednika w³aœciwemu organowi nadzor-

czemu pañstwa przyjmuj¹cego. Z kolei organ nadzorczy pañstwa przyjmu-

j¹cego powinien niezw³ocznie potwierdziæ odbiór informacji. Wówczas organ

nadzoru pañstwa pochodzenia informuje na piœmie poœrednika ubezpieczenio-

wego, ¿e w³aœciwy organ nadzoru pañstwa przyjmuj¹cego otrzyma³ informacjê

o zamiarze podjêcia dzia³alnoœci i poœrednik ten mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ

w innym pañstwie cz³onkowskim UE. W przypadku, gdy poœrednik ubezpiecze-

niowy prowadzi dzia³alnoœæ transgraniczn¹ w ramach swobody œwiadczenia

us³ug, organ nadzoru pañstwa pochodzenia nie ma kompetencji nadzorczej

w postaci odmowy przekazania informacji w³aœciwemu organowi pañstwa

przyjmuj¹cego.

Z kolei od poœrednika ubezpieczeniowego, który zamierza skorzystaæ ze

swobody przedsiêbiorczoœci poprzez ustanowienie oddzia³u wymaga siê
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uprzedniego zawiadomienia w³aœciwego organu pañstwa pochodzenia poœred-

nika oraz przekazania temu organowi nastêpuj¹cych informacji:

– nazwy, adresu i numeru rejestracyjnego poœrednika,

– wskazanie pañstwa cz³onkowskiego lub pañstw cz³onkowskich, w których

poœrednik zamierza prowadziæ dzia³alnoœæ,

– kategorii poœrednika, a tak¿e nazwy zak³adu ubezpieczeñ (w stosownych

przypadkach),

– grup ubezpieczeñ, w których poœrednik dzia³a (w stosownych przypad-

kach),

– adresu w pañstwie przyjmuj¹cym, pod którym mo¿na uzyskaæ dokumenty,

– nazwisk wszystkich osób odpowiedzialnych za kierowanie oddzia³em
37

.

W przypadku swobody przedsiêbiorczoœci notyfikacja nie ma charakteru

wy³¹cznie informacyjnego (tak jak przy swobodzie œwiadczenia us³ug). Z treœci

art. 45 i 46 u.d.u. wynika, ¿e decyzje odnoœnie do mo¿liwoœci rozszerzenia

dzia³alnoœci poœrednika w formie oddzia³u na terytorium innego pañstwa cz³on-

kowskiego UE organ nadzoru pañstwa pochodzenia podejmuje na podstawie

niedookreœlonych kryteriów, takich jak odpowiednia struktura organizacyjna

poœrednika czy te¿ jego odpowiednia sytuacja finansowa. Oznacza to, ¿e skorzy-

stanie z gwarantowanej przez TFUE swobody przedsiêbiorczoœci jest w rzeczy-

wistoœci uzale¿nione w du¿ej mierze od swobodnego uznania w³aœciwych w³adz

nadzorczych pañstwa pochodzenia
38

.

Z drugiej strony ten publicznoprawny instrument, w który zosta³ wyposa¿o-

ny organ nadzoru pañstwa pochodzenia, gwarantuje realizacjê zasady nadzoru

pañstwa pochodzenia nad ka¿dym powsta³ym oddzia³em w pañstwie cz³onko-

wskim UE (przyjmuj¹cym) oraz kontynuacjê kompetencji w³adz nadzorczych

pañstwa pochodzenia. Organ nadzorczy pañstwa pochodzenia mo¿e zatem od-

mówiæ przekazania w³aœciwemu organowi nadzorczemu pañstwa przyjmu-

j¹cego informacji (uzyskanych w drodze notyfikacji) o zamiarze poœrednika

ubezpieczeniowego wykonywania dzia³alnoœci poprzez oddzia³, musi on jednak

przedstawiæ zainteresowanemu poœrednikowi uzasadnienie odmowy decyzji

w terminie jednego miesi¹ca od otrzymania wszystkich informacji sk³adaj¹cych

siê na notyfikacjê. Nale¿y siê zgodziæ z pogl¹dem, ¿e w ten sposób subiektywizu-

je siê swobodê przedsiêbiorczoœci, uzale¿niaj¹c mo¿liwoœæ skorzystania z tej

swobody od indywidualnego rozstrzygniêcia organu nadzorczego
39

.

Oœrodkiem decyzyjnym w zakresie oceny struktury organizacyjnej lub sy-

tuacji finansowej poœrednika ubezpieczeniowego, który chce za³o¿yæ oddzia³,

jest organ nadzoru pañstwa pochodzenia. To on decyduje, czy przedsiêbior-

stwo poœrednika ubezpieczeniowego w pañstwie pochodzenia jest w na tyle

dobrej sytuacji finansowej albo ma na tyle odpowiedni¹ strukturê organiza-

cyjn¹, aby rozszerzaæ tê dzia³alnoœæ na inny kraj cz³onkowski UE (przyj-

muj¹cy). Jeœli organ nadzoru pañstwa pochodzenia odmawia przekazania
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informacji w³aœciwemu organowi pañstwa przyjmuj¹cego, to jest zobowi¹zany

podaæ poœrednikowi ubezpieczeniowemu powody swojej odmowy w terminie

miesi¹ca od dnia z³o¿enia wniosku
40

. Jeœli jednak organ nadzoru pañstwa po-

chodzenia wyrazi zgodê na utworzenie oddzia³u przez poœrednika ubezpiecze-

niowego, to w takim przypadku organ przekazuje informacjê o rozpoczêciu

dzia³alnoœci przez oddzia³ w terminie miesi¹ca od otrzymania wniosku. Organ

nadzoru pañstwa przyjmuj¹cego niezw³ocznie potwierdza odbiór tej informacji.

Z kolei organ nadzoru pañstwa pochodzenia informuje poœrednika o otrzyma-

niu tych informacji przez organ nadzoru pañstwa oddzia³u. W przypadku braku

komunikacji ze strony organu nadzoru pañstwa przyjmuj¹cego w zakresie

otrzymania informacji o planach za³o¿enia oddzia³u poœrednik ubezpieczenio-

wy mo¿e otworzyæ oddzia³ na terytorium pañstwa przyjmuj¹cego i rozpocz¹æ

dzia³alnoœæ
41

.

6. Uprawnienia organów nadzorczych pañstwa przyjmuj¹cego

do nak³adania na poœredników ubezpieczeniowych sankcji

oraz ograniczania ich dzia³alnoœci na terytorium pañstwa

przyjmuj¹cego w ramach wykonywania dzia³alnoœci

transgranicznej poprzez oddzia³ lub poza oddzia³em

Zasada nadzoru pañstwa pochodzenia doznaje jednak ograniczeñ, bo-

wiem ustawodawca unijny w art. 5 i 8 dyrektywy IDD rozszerzy³ znacznie

uprawnienia organu nadzorczego pañstwa przyjmuj¹cego. Z powy¿szych

przepisów wynika, i¿ jeœli w³aœciwy organ pañstwa przyjmuj¹cego ma podsta-

wy, by uznaæ, ¿e poœrednik ubezpieczeniowy prowadz¹cy dzia³alnoœæ na jego

terytorium w ramach swobody œwiadczenia us³ug albo swobody przedsiêbior-

czoœci narusza którykolwiek z obowi¹zków okreœlonych w dyrektywie IDD,

przekazuje on te ustalenia w³aœciwemu organowi pañstwa pochodzenia, który

jest zobowi¹zany podj¹æ odpowiednie œrodki. W³aœciwy organ pañstwa pocho-

dzenia dokonuje oceny przekazanych informacji i jeœli jest to konieczne, powi-

nien w mo¿liwie najkrótszym terminie podj¹æ odpowiednie œrodki w celu zara-

dzenia sytuacji. Jednoczeœnie organ pañstwa pochodzenia zawiadamia

w³aœciwy organ pañstwa przyjmuj¹cego o wszelkich podjêtych œrodkach w tej

sytuacji. Je¿eli mimo podjêtych œrodków (gdy oka¿¹ siê one niedostateczne

lub nie zostan¹ zastosowane) poœrednik ubezpieczeniowy nadal prowadzi

dzia³alnoœæ naruszaj¹c przepisy pañstwa przyjmuj¹cego, organ nadzorczy

pañstwa przyjmuj¹cego mo¿e:

– zastosowaæ odpowiednie uprawnienia przys³uguj¹ce mu zgodnie z prawem

w stosunku do poœrednika ubezpieczeniowego, aby zapobiec dalszym naru-

szeniom prawa (w tym tak¿e zakazaæ wykonywania na terytorium RP

dzia³alnoœci agencyjnej albo brokerskiej);
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– z³o¿yæ wniosek do EIOPA o wydanie rozstrzygniêcia zgodnie z art. 19 roz-

porz¹dzenia 1094/2010 (chodzi o decyzje EIOPA podejmowane przy roz-

strzyganiu sporów miêdzy w³aœciwymi organami w sytuacjach transgranicz-

nych)
42

.

Podkreœliæ wyraŸnie nale¿y, ¿e zarówno dyrektywa IDD, jak i u.d.u. zobo-

wi¹zuj¹ organ nadzorczy pañstwa pochodzenia do niezw³ocznego podjêcia

wszelkich w³aœciwych œrodków w celu zapewnienia, aby poœrednik ubezpiecze-

niowy usun¹³ stwierdzon¹ nieprawid³owoœæ, a tak¿e do powiadomienia organu

nadzoru pañstwa przyjmuj¹cego o charakterze tych œrodków. Nale¿y zgodziæ

siê z pogl¹dem, ¿e taka regulacja wyra¿a dba³oœæ ustawodawcy unijnego o za-

chowanie jednak nadrzêdnoœci zasady nadzoru pañstwa pochodzenia
43

.

7. Podsumowanie

Dyrektywa IDD wprowadza jedynie obowi¹zek wpisu do rejestru poœredni-

ków ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru pañstwa pocho-

dzenia, podczas gdy ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ podtrzymuje istniej¹cy

obowi¹zek uzyskiwania zezwolenia. Zgodnie jednak z zasadami wewnêtrznego

rynku finansowego UE swoboda wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej nie bê-

dzie doznawa³a ograniczeñ w ramach zak³adania oddzia³ów i wykonywania

dzia³alnoœci transgranicznej poza oddzia³em przez brokerów zagranicznych

z pañstw cz³onkowskich UE. Natomiast zezwolenie bêdzie krêpowa³o swobodê

wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej w przypadku chêci za³o¿enia filii na tere-

nie RP przez przedsiêbiorcê zagranicznego (w tym tak¿e brokera zagraniczne-

go) z UE, gdy¿ ten bêdzie musia³ wyst¹piæ do KNF o wydanie zezwolenia na pro-

wadzenie dzia³alnoœci brokerskiej i wpis do rejestru poœredników ubezpiecze-

niowych prowadzonego przez KNF
44

.

Ustawodawca unijny zró¿nicowa³ nieco przebieg postêpowania notyfikacyj-

nego w przypadku tych dwóch swobód, dlatego inaczej uregulowa³ kwestiê pro-

cedury notyfikacyjnej w zakresie korzystania ze swobody przedsiêbiorczoœci

(za³o¿enie oddzia³u w pañstwie przyjmuj¹cym), a inaczej w zakresie korzysta-

nia ze swobody œwiadczenia us³ug. W du¿ej mierze jest to zwi¹zane z wyposa¿e-

niem organów nadzorczych pañstwa pochodzenia w nowe kompetencje nad-

zorcze, zwi¹zane z wydawaniem decyzji odmownej na wykonywanie dzia³alno-

œci transgranicznej w formie oddzia³u na terytorium innego pañstwa cz³onko-

wskiego. Wskazany œrodek nadzorczy nie przys³uguje w przypadku œwiadczenia

us³ug transgranicznych przez poœredników ubezpieczeniowych w ramach swo-

body œwiadczenia us³ug. St¹d te¿ ³atwiej bêdzie podj¹æ i wykonywaæ poœredni-
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kowi ubezpieczeniowemu dzia³alnoœæ poza placówk¹ w ramach swobody

œwiadczenia us³ug. W tym przypadku postêpowanie notyfikacyjne bêdzie mia³o

charakter informacyjny.

Ustawodawca unijny w dyrektywie IDD wprowadza tak¿e nowe kompeten-

cje nadzorcze dla w³aœciwych organów pañstwa przyjmuj¹cego, które do tej

pory nie mia³y ¿adnych œrodków prawnego oddzia³ywania na poœredników

ubezpieczeniowych œwiadcz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ albo us³ugi na ich

terenie, z wyj¹tkiem poinformowania w³aœciwego organu nadzorczego pañstwa

przyjmuj¹cego o nieprawid³owoœciach dostrze¿onych w ich funkcjonowaniu.

Ustawodawca unijny uzna³, ¿e dotychczasowa kompetencja monitoruj¹ca oka-

za³a siê niewystarczaj¹ca, by w sposób w³aœciwy chroniæ klienta. Przyznano za-

tem organowi pañstwa przyjmuj¹cego mo¿liwoœæ podjêcia dzia³añ w sytuacji,

gdy poœrednik ubezpieczeniowy, prowadz¹cy dzia³alnoœæ transgraniczn¹, naru-

sza przepisy dyrektywy IDD na terytorium pañstwa przyjmuj¹cego. Po przepro-

wadzeniu odpowiedniej procedury, polegaj¹cej na niezw³ocznym zawiadomie-

niu w³aœciwych organów pañstwa pochodzenia, organ nadzorczy pañstwa przyj-

muj¹cego mo¿e podj¹æ odpowiednie œrodki, aby zapobiec dalszym niepra-

wid³owoœciom, w tym tak¿e uniemo¿liwiæ takiemu poœrednikowi dalsze dzia-

³anie na swoim terytorium. O zastosowaniu œrodków nadzorczych przez organ

nadzorczy pañstwa przyjmuj¹cego nale¿y powiadomiæ w³aœciwy organ nadzor-

czy pañstwa pochodzenia, EIOPA i Komisjê. W przypadku sporów kompeten-

cyjnych pomiêdzy w³aœciwym organem pañstwa przyjmuj¹cego i pochodzenia

w sytuacjach transgranicznych w³aœciwy do rozstrzygania bêdzie EIOPA, który

pomo¿e organom pozostaj¹cym w sporze wypracowaæ porozumienie, a gdy nie

bêdzie to mo¿liwe – rozstrzygnie sprawê w³adczo za pomoc¹ decyzji administra-

cyjnej skierowanej do w³aœciwego organu nadzorczego, a nawet bezpoœrednio

do samego poœrednika.

Powy¿sza regulacja oznacza, ¿e dzia³alnoœæ transgraniczna poœredników

ubezpieczeniowych podlega nie tylko nadzorowi na poziomie pañstwa pocho-

dzenia czy przyjmuj¹cego, ale równie¿ nadzorowi wykonywanemu przez organy

unijne (EIOPA), co dotychczas nie by³o znane w regulacji prawnej. Unijne

œrodki nadzorcze o charakterze w³adczym maj¹ charakter dominuj¹cy, ponie-

wa¿ decyzje wydawane przez EIOPA maj¹ pierwszeñstwo przed wszystkimi de-

cyzjami przyjêtymi wczeœniej przez w³aœciwe krajowe organy nadzorcze pañ-

stwa pochodzenia i przyjmuj¹cego w tej sprawie. Wskazuje to na nowe podej-

œcie do ochrony klienta poœrednika ubezpieczeniowego, oparte na za³o¿eniu, ¿e

jest on chroniony nie tylko na poziomie systemu pañstwa cz³onkowskiego, lecz

tak¿e w ramach ustawodawstwa unijnego
45

. Wynika to z faktu, ¿e dotychczaso-

we instrumenty nadzorcze chroni¹ce klienta nie sprawdzi³y siê, a jego ochrona

na poziomie krajowym nie zapobieg³a wystêpowaniu wielu nieprawid³owoœci na
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visory Framework”, European Public Law 19, nr 2/2013, 295–316, a tak¿e: V. Colaert, „Euro-

pean Banking, Securities and Insurance Law: Cutting through Sectoral Lines?” Common

Market Law Review nr 52/2015, s. 1597 i n.



rynku ubezpieczeñ gospodarczych. Konieczne zatem sta³o siê wyposa¿enie

EIOPA we w³adcze œrodki nadzorcze oddzia³uj¹ce nie tylko na w³aœciwe krajo-

we organy nadzorcze pañstw cz³onkowskich, ale i na samych poœredników

ubezpieczeniowych
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Cross-border Activities of Insurance Intermediaries

in the European Union. Public-law Aspects

Cross-border activities of insurance intermediaries in the internal market of the European Union

has its practical dimension. In the article were presented forms, on the basis of which insurance

intermediary activities can be carried out in accordance with the principle of establishment (sub-

sidiary company, branch, representative office), and in accordance with the principle of freedom

to provide services (except base). Notification procedure has been discussed for the establishment

of a branch or perform activities outside fixed base and competence of the competent supervisory

authorities (EU and national) in the Act on insurance distribution in terms of the scope of the

cross-border activities of insurance intermediaries in the European Union.

Keywords: freedom of establishment, freedom to provide services, branch, subsidiary, represen-

tative office, the rules of the internal market of the EU financial, notification procedure, the su-

pervision of cross-border activities.
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