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Cech¹ charakterystyczn¹ umowy brokerskiej jest nieodp³atnoœæ dla mocodawcy. Zgodnie z utrwa-

lonym zwyczajem broker wynagradzany jest nie przez swego mocodawcê, ale przez ubezpieczycie-

la na podstawie innego od umowy brokerskiej stosunku prawnego.

Zgodnie z prezentowanym przez autorów pogl¹dem œwiadczenie mocodawcy w umowie broker-

skiej polega na zachowaniu lojalnoœci wzglêdem brokera, w szczególnoœci na podejmowaniu

dzia³añ umo¿liwiaj¹cych mu uzyskanie kurta¿u od ubezpieczyciela oraz na powstrzymywaniu siê

od dzia³añ, które mog³yby w tym przeszkodziæ. W konsekwencji wypowiedzenie umowy brokerskiej

przez mocodawcê lub odwo³anie pe³nomocnictwa udzielonego brokerowi bez istotnych powodów

mo¿e byæ podstaw¹ roszczeñ odszkodowawczych brokera wzglêdem mocodawcy.

S³owa kluczowe: poœrednictwo ubezpieczeniowe, broker ubezpieczeniowy, umowa brokerska,

kurta¿ brokera ubezpieczeniowego, umowy najwy¿szej dobrej wiary, wypowiedzenie umowy, nie-

uczciwa konkurencja w ubezpieczeniach.

1. Wprowadzenie

Literatura dotycz¹ca umowy brokerskiej jest umiarkowanie bogata
1

. Nieco

gorzej wygl¹da dorobek orzecznictwa
2

. W tym kontekœcie mo¿e budziæ zdu-

mienie, ¿e pomimo postulatów œrodowiska brokerskiego ustawodawca nie

zdecydowa³ siê wprowadziæ choæby szcz¹tkowej regulacji tej umowy w ustawie

o dystrybucji ubezpieczeñ
3

. Wobec braku regulacji ustawowej aktualny jest

wyra¿any wczeœniej w doktrynie pogl¹d kwalifikuj¹cy umowê brokersk¹ jako

umowê nienazwan¹, do której na mocy odes³ania zawartego w art. 750 k.c.

nale¿y odpowiednio stosowaæ przepisy o umowie zlecenia, co nie wyklucza

jednak stosowania przepisów o innych umowach w zakresie, w jakim umowa
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1
Zob. przede wszystkim E. Kowalewski, „Makler ubezpieczeniowy. Broker”, Bydgoszcz 1991;

B. Kucharski, „Umowa brokerska w ubezpieczeniach gospodarczych”, Glosa 1998, nr 5;

J. Pokrzywniak, „Broker ubezpieczeniowy – ubezpieczaj¹cy – ubezpieczyciel. Stosunki zobo-

wi¹zaniowe”, Bydgoszcz – Poznañ 2005; M. Serwach, „Umowa brokerska”, w: „System prawa

prywatnego, t. 9. Umowy nienazwane”, W.J. Katner (red.), Warszawa 2010; M. Serwach,

„Broker jako strona umowy brokerskiej”, w: „Broker w œwietle prawa i praktyki ubezpiecze-

niowej”, M. Serwach (red.), Warszawa 2012.
2

Wyrok SN z 14 lipca 2006 r., II CSK 64/06, LEX nr 445263; wyrok SN z 22 lutego 2008 r.,

V CSK 444/07; wyrok SN z 14 lipca 2006 r., II CSK 64/06, LEX nr 445263; wyrok SN

z 5 wrzeœnia 2008 r., I CSK 64/08, LEX nr 457853; wyrok SN z 12 stycznia 2012, IV CSK

215/11, LEX nr 1144661.
3

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeñ (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486,

z póŸn. zm.). Por. art. 36 projektu przygotowanego pod auspicjami Stowarzyszenia Polskich

Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – K. Malinowska, M. Fras, B. Kucharski,

D. Maœniak, „Koncepcja rozwoju rynku poœrednictwa ubezpieczeniowego”, Warszawa 2017.



brokerska jest do nich bardziej podobna od umowy zlecenia
4

. WyraŸne wydaj¹

siê w szczególnoœci analogie do umowy agencyjnej, chocia¿ niekiedy stosowanie

przepisów dotycz¹cych tej umowy do umowy brokerskiej mo¿e byæ kontrower-

syjne
5

.

Wypowiedzi dotycz¹ce obowi¹zków stron w umowie brokerskiej koncen-

truj¹ siê przede wszystkim na obowi¹zkach brokera, co jest uzasadnione specy-

fik¹ jego pracy jako wyspecjalizowanego, niezale¿nego poœrednika ubezpiecze-

niowego, dzia³aj¹cego na rzecz osoby poszukuj¹cej ochrony ubezpieczeniowej,

a tak¿e coraz szerszym zakresem us³ug oferowanych przez brokerów. Zwraca

siê przy tym czêsto uwagê, podobnie jak w innych umowach o poœrednictwo, na

obowi¹zek lojalnoœci brokera wzglêdem mocodawcy. Jest on szczególnie istotny

w umowie brokerskiej w zwi¹zku z kwalifikacj¹ umowy ubezpieczenia, w której

zawarciu broker poœredniczy, jako umowy najwy¿szego zaufania, oraz drugim

zdaniem art. 815 § 1 k.c. rozszerzaj¹cym obowi¹zek deklaracji ubezpieczenio-

wej na przedstawiciela ubezpieczaj¹cego oraz okolicznoœci znane temu przed-

stawicielowi
6

.

Opisywane wy¿ej ujêcie umowy brokerskiej, wysuwaj¹ce na plan pierwszy

œwiadczenie brokera jako charakterystyczne dla umowy brokerskiej, jest jednak

uzasadnione jedynie w pewnym zakresie. Specyfika umowy brokerskiej, poza

szczególnym charakterem us³ug œwiadczonych przez brokera, polega bowiem

na tym, ¿e us³ugi te s¹ co do zasady nieodp³atne dla poszukuj¹cego ochrony

ubezpieczeniowej. Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego stanowi przede

wszystkim prowizja, tzw. kurta¿ otrzymywany przez brokera od ubezpieczycie-

la. Przypadki pobierania przez brokera odrêbnego wynagrodzenia od mocodaw-

cy s¹ w praktyce rzadkie i dotycz¹ przede wszystkim us³ug maj¹cych charakter

subsydiarny wobec podstawowego obowi¹zku poœredniczenia w zawarciu umo-

wy ubezpieczenia.

Wskazana specyfika umowy brokerskiej oraz statusu prawnego brokera

jako poœrednika dzia³aj¹cego na rzecz ubezpieczaj¹cego i jednoczeœnie wyna-

gradzanego przez ubezpieczyciela, to jest przez przeciwn¹ stronê umowy,

w której zawarciu broker poœredniczy, ka¿e postawiæ pytanie o œwiadczenie

zleceniodawcy w umowie brokerskiej. Oczywiste jest, ¿e œwiadczenie to nie

polega na obowi¹zku zap³aty dodatkowego wynagrodzenia, obowi¹zek ten, jak

bowiem wskazano, w praktyce pojawia siê rzadko. Równie w¹tpliwe jest, czy
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4
Tak B. Kucharski, „Umowa brokerska…”, s. 11; M. Serwach, „Umowa brokerska…”, s. 721

i n.; M. Serwach, „Broker jako strona umowy brokerskiej…”, s. 88. W kierunku zlecenia:

J. Pokrzywniak, „Broker ubezpieczeniowy…”, s. 134–135. W odniesieniu do innych ni¿ umo-

wa brokerska umów o poœrednictwo w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego ukszta³towa³ siê

pogl¹d, ¿e bli¿sze s¹ one umowie agencji ni¿ umowie zlecenia, wobec czego stosowanie przepi-

sów o agencji per analogiam wyprzedza maj¹ce niejako subsydiarny charakter odes³anie do

zlecenia z art. 750 k.c. Co do tej kwestii zob. przyk³. E. Rott-Pietrzyk, „Poœrednictwo jako ele-

ment charakterystyczny umów o œwiadczenie us³ug”, w: „Ubezpieczenia gospodarcze. Wybra-

ne zagadnienia prawne”, B. Gnela (red.), Warszawa 2011, s. 197–198.
5

Zob. w szczególnoœci cytowany wy¿ej wyrok SN z 12 stycznia 2012, IV CSK 215/11, LEX

nr 1144661.
6

Zob. J. Pokrzywniak, „Broker ubezpieczeniowy…”, s. 68– 69; M. Serwach, „Broker jako strona

umowy brokerskiej…”, s. 91–92.



œwiadczenie poszukuj¹cego ochrony ubezpieczeniowej mo¿e polegaæ na sze-

rokim zakresie obowi¹zków udzielania brokerowi wskazówek, wyjaœnieñ

i informacji, które umo¿liwiaj¹ raczej brokerowi nale¿yte wywi¹zanie siê

z ci¹¿¹cego na nim zobowi¹zania, niŸli stanowi¹ œwiadczenie po stronie zlece-

niodawcy.

2. �ród³a i zakres obowi¹zku lojalnoœci mocodawcy wobec brokera

Charakteryzuj¹c sytuacjê prawn¹ brokera warto pamiêtaæ, ¿e sam anglojê-

zyczny termin „broker” zosta³ przyjêty przez polskiego ustawodawcê dopiero

w okresie transformacji ustrojowej
7

. Wczeœniej w rodzimej literaturze broker

okreœlany by³ mianem maklera, podobnie jak ma to miejsce w kontynentalnych

porz¹dkach prawnych, opartych na modelu germañskim. Terminu „makler”

rodzimy ustawodawca u¿ywa zreszt¹ wci¹¿ w odniesieniu do podobnych do bro-

kera poœredników dzia³aj¹cych w handlu morskim
8

, na gie³dach towarowych
9

oraz w obrocie papierami wartoœciowymi
10

.

W doktrynie wskazywano, ¿e instytucja prawna maklera jest rodzajem

poœrednictwa gospodarczego sensu stricto i charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi

cechami:

1) samodzielnoœci¹ w stosunku do zleceniodawców;

2) dzia³aniem w interesie wszystkich stron umowy, w której zawarciu

makler poœredniczy;

3) profesjonalnym charakterem dzia³alnoœci;

4) jednorazowoœci¹ us³ug oraz

5) szczególn¹ treœci¹, przede wszystkim zaœ odp³atnoœci¹ umowy ³¹cz¹cej

maklera z mocodawc¹
11

.

Opisywane cechy maklera z ró¿nym natê¿eniem i pewnymi zastrze¿eniami

wystêpuj¹ u wszystkich maklerów, w tym u brokera ubezpieczeniowego.

Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e broker realizuj¹c zlecenie jest samodzielny w sto-

sunku do zleceniodawcy, podobnie jak inne osoby oferuj¹ce wyspecjalizowane

us³ugi, których œwiadczenie wymaga teoretycznego i praktycznego przygotowa-

nia. Broker dzia³a równie¿ na rzecz obu stron zawartej umowy. Realizuj¹c bo-

wiem zlecenie poszukuj¹cego ochrony ubezpieczeniowej, poœrednio dzia³a te¿

na rzecz ubezpieczyciela, daj¹c mu sposobnoœæ zawarcia umowy, której bez

jego poœrednictwa zapewne by nie zawar³. Dzia³alnoœæ brokera ma bezsprzecz-

PRAWO ASEKURACYJNE 4/2018 (97) 5

Obowi¹zek lojalnoœci mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego

7
Po raz pierwszy u¿yto go w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej

(Dz. U. Nr 20, poz. 30), co zosta³o s³usznie skrytykowane przez E. Kowalewskiego, „Makler

ubezpieczeniowy…”, s. 11.
8

Art. 208 i n. ustawy z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. Kodeks morski (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.

poz. 66).
9

Art. 37 i n. ustawy z dnia 26 paŸdziernika o gie³dach towarowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.

poz. 622).
10

Art. 69 i n. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1768).
11

S. W³odyka, „Umowy o przedstawicielstwo i poœrednictwo gospodarcze”, w: „Prawo umów

w obrocie gospodarczym”, S. W³odyka (red.), Kraków 1995, s. 126. Co do maklerstwa w ob-

cych porz¹dkach prawnych zob. A. Ca³us, „Prawo cywilne i handlowe pañstw obcych”, War-

szawa, 1985, s. 214 i n.



nie charakter profesjonalny. Na stra¿y profesjonalizmu brokera stoj¹ warunki

uzyskania zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci brokerskiej, w szczególno-

œci zaœ obowi¹zek zdania egzaminu oraz koniecznoœæ uzyskania wpisu do reje-

stru prowadzonego przez Komisjê Nadzoru Finansowego
12

.

Odmiennoœci w porównaniu do innych maklerów dotycz¹ przede wszyst-

kim charakteru poœrednictwa, które w przypadku brokera nie musi byæ po-

œrednictwem sensu stricto, ale zwykle polega na przedstawicielstwie, jednora-

zowoœci us³ug, która w obecnej praktyce brokerskiej staje siê raczej wyj¹tkiem

ni¿ zasad¹ oraz wspominan¹ ju¿ nieodp³atnoœci¹ zawieranej umowy. Na tê

ostatni¹ cechê nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê. Odrêbnoœæ w porównaniu

do innych maklerów jest tu pozorna w tym sensie, ¿e dzia³alnoœæ brokera rów-

nie¿ ma charakter zarobkowy i jest wyraŸnie nakierowana na zysk. Dodatkowo

kurta¿ brokerski, podobnie jak wynagrodzenie innych maklerów, przybiera

postaæ prowizji, stanowi¹c procent œwiadczenia pieniê¿nego spe³nianego

przez jedn¹ ze stron transakcji, do której zawarcia doprowadzi³. Maj¹c na

uwadze, ¿e w umowie ubezpieczenia jedynym pewnym œwiadczeniem, ma-

j¹cym od pocz¹tku charakter pieniê¿ny, jest sk³adka p³acona przez ubezpie-

czaj¹cego (co do charakteru œwiadczenia ubezpieczyciela toczy siê spór miê-

dzy zwolennikami teorii ponoszenia ryzyka oraz teorii œwiadczenia pieniê¿ne-

go)
13

– zasada wynagradzania brokera przez ubezpieczyciela staje siê zrozu-

mia³a.

Jakkolwiek umowa brokerska jest zwykle umow¹ nieodp³atn¹, a nawet gdy

jest odp³atna zasadnicz¹ czeœæ wynagrodzenia broker uzyskuje w postaci kurta-

¿u od ubezpieczyciela, z zastrze¿eniem wyj¹tków wyraŸnie wynikaj¹cych z jej

treœci
14

, nie sposób traktowaæ jej jako umowy jednostronnie zobowi¹zuj¹cej. Jak

wskazano, naj³atwiej dostrzegalnym obowi¹zkiem mocodawcy jest koniecznoœæ

wspó³dzia³ania z brokerem w celu umo¿liwienia mu wykonania zobowi¹zania,

w szczególnoœci udzielania brokerowi wszelkich informacji, wyjaœnieñ i wskazó-

wek, które pozwalaj¹ mu na nale¿yte wykonanie przyjêtego zobowi¹zania. Obo-

wi¹zek taki wyraŸnie przewidziany jest równie¿ przez przepisy o umowie zlece-

nia, przede wszystkim zaœ przez przepisy o umowie agencyjnej. Jak zasygnalizo-

wano we wstêpie, mo¿e on byæ jednak traktowany jako obowi¹zek wierzyciela,

nie zaœ obowi¹zek d³u¿nika (art. 354 § 2 k.c.).

Trudno równie¿ twierdziæ, ¿e œwiadczenie mocodawcy w umowie broker-

skiej polega na zwrocie wydatków poniesionych przez brokera w wykonaniu zle-

cenia. Wprawdzie obowi¹zek zwrotu wydatków przewidziany jest bez zastrze-

¿eñ przez przepisy o zleceniu (art. 742 zd. 1 k.c.), jednak¿e w tym zakresie

umowa brokerska wykazuje dalej id¹ce podobieñstwo do innych przewidzia-
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12
Por. art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeñ (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2486, z poŸn. zm.).
13

Zob. przyk³. M. Orlicki, „Umowa ubezpieczenia”, Warszawa 2002, s. 132 i n.; M. Krajewski,

„Umowa ubezpieczenia. Art. 805 – 834 k.c. Komentarz”, Warszawa 2016, s. 34–37; B. Ku-

charski, „Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia”, Warszawa 2010, s. 45 i n.
14

Co do dopuszczalnoœci takiego ukszta³towania umowy J. Pokrzywniak, „Broker ubezpieczenio-

wy…”, s. 100.



nych w kodeksie cywilnym umów o poœrednictwo (agencja, komis)
15

. Z uwagi na

profesjonalny charakter dzia³alnoœci poœrednika zwrot wydatków ma charakter

wyj¹tkowy obejmuj¹c jedynie celowe wydatki przekraczaj¹ce zwyk³¹ w danych

stosunkach miarê
16

. Rzadko powstanie równie¿ obowi¹zek zwolnienia brokera

ze zobowi¹zañ zaci¹gniêtych w imieniu w³asnym w wykonaniu umowy (art. 742

in fine k.c.). Zobowi¹zania te mog³yby obejmowaæ przede wszystkim sk³adkê

ubezpieczeniow¹, jednak¿e nawet dopuœciwszy mo¿liwoœæ wystêpowania bro-

kera w charakterze zastêpcy poœredniego zgodziæ nale¿y siê, ¿e w praktyce bê-

dzie to mo¿liwoœæ teoretyczna
17

.

W tych okolicznoœciach najistotniejszym obowi¹zkiem mandanta wobec

brokera wydaje siê byæ obowi¹zek podejmowania dzia³añ, od których uzale¿-

nione jest uzyskanie przez brokera kurta¿u, ewentualnie powstrzymywanie

siê od dzia³añ, które przeszkadza³yby brokerowi w uzyskaniu kurta¿u. Wska-

zany obowi¹zek nale¿y ³¹czyæ ze znaczeniem wzajemnego zaufania pomiêdzy

stronami umowy brokerskiej. Elementu tego nie mo¿na pomijaæ niezale¿nie

od kontrowersji dotycz¹cych wyró¿nienia szczególnej kategorii tzw. umów

najwy¿szej dobrej wiary (³ac. uberrimae fidei, ang. utmost good faith) odno-

szonej zwykle przede wszystkim do umowy ubezpieczenia
18

, z któr¹ umowa

brokerska wi¹¿e siê immanentnie. Postulat podkreœlenia znaczenia obustron-

nych obowi¹zków lojalnoœci w umowie brokerskiej by³ bezskutecznie zg³asza-

ny przez œrodowisko brokerskie na etapie prac nad projektem ustawy o dystry-

bucji ubezpieczeñ
19

.

Dodaæ nale¿y, ¿e klient brokera, bêd¹cy zwykle równie¿ przedsiêbiorc¹,

doskonale zdaje sobie sprawê z opisanego wczeœniej pozornego paradoksu

dzia³alnoœci brokerskiej, polegaj¹cego na wynagradzaniu brokera przez prze-

ciwn¹ stronê umowy w zawarciu, której broker poœredniczy. Klient wie, ¿e

broker d¹¿y do uzyskania kurta¿u od ubezpieczyciela. Wiedza ta jest tym bar-

dziej oczywista w kontekœcie regulacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ, która

nakazuje brokerowi wyraŸnie poinformowaæ mocodawcê o charakterze uzy-

skiwanego wynagrodzenia. Wprawdzie punkt nacisku k³adziony jest na wyna-

grodzenie uzyskiwane od mocodawcy, tym niemniej z art. 32 ust. 1 pkt 6 usta-

wy o dystrybucji ubezpieczeñ wynika, ¿e broker ma obowi¹zek wyjaœniæ moco-
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Tak nawet J. Pokrzywniak, który kwalifikuje umowê brokersk¹ jako rodzaj zlecenia. Zob. ten-

¿e, „Broker ubezpieczeniowy…”, s. 139.
16

Odnoœnie do agencji art. 762 k.c., przepisy o komisie kwestii tej wyraŸnie nie reguluj¹.
17

Co do takiej mo¿liwoœci zob. przyk³. W.W. Mogilski, „Broker jako strona umowy brokerskiej”,

w: „Broker w œwietle prawa i praktyki ubezpieczeniowej”, M. Serwach (red.), £ódŸ 2012,

s. 175 i n.; B. Kucharski, „Broker ubezpieczeniowy jako poœrednik handlowy”, w: „Broker

ubezpieczeniowy…”, s. 72–73; Z. D³ugosz, „Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czyn-

noœci brokerskie”, w: „Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne”, B. Gnela

(red.), Warszawa 2011, s. 230.
18

Zob. przyk³.: J. £opuski, „Doktryna najwy¿szej dobrej wiary w anglosaskim prawie ubezpiecze-

niowym, jej pochodzenie, znaczenie i krytyka”, w: „Szkice o ubezpieczeniach”, Poznañ 2006,

s. 146; K. Malinowska, „Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic”, Warszawa 2008, s. 159

i n.; B. Kucharski, „Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia”, Warszawa 2010, s. 58–60.
19

Por. art. 36 ust. 3 projektu powo³anego w przyp. 3 in fine.



dawcy sam mechanizm uzyskiwania kurta¿u, a tak¿e strukturê swego wyna-dawcy sam mechanizm uzyskiwania kurta¿u, a tak¿e strukturê swego wyna-

grodzenia
20

.

Dla porównania warto zauwa¿yæ, ¿e element podwy¿szonego zaufania miê-

dzy stronami obecny jest wyraŸnie w umowie zlecenia, gdzie jego wyrazem jest

mo¿liwoœæ wypowiedzenia zlecenia w ka¿dym czasie (art. 746 k.c.). Odnoœnie

do umowy agencyjnej ustawodawca poza obowi¹zkiem dotycz¹cym przekazy-

wania dokumentów i informacji potrzebnych agentowi do wykonania zlecenia

obci¹¿y³ daj¹cego zlecenie ca³ym szeregiem powinnoœci odnosz¹cych siê do

okolicznoœci mog¹cych mieæ wp³yw na uzyskanie przez agenta prowizji

(art. 760
2

§ 2 i 3 k.c., art. 761
5

§ 1 i 2 k.c.). Podkreœliæ nale¿y równie¿ wyra¿ony

expressis verbis obowi¹zek stron umowy agencji do zachowania wzglêdem sie-

bie wzajemnej lojalnoœci (art. 760 k.c.). Jak wiadomo, agencja jest jedyn¹

umow¹ w kodeksie cywilnym, której regulacja przewiduje opisany ogólny obo-

wi¹zek lojalnoœci.

Oczywiœcie, jak ju¿ wskazywano, umowa brokerska zwykle w istotny spo-

sób ró¿ni siê od innych umów o poœrednictwo, w szczególnoœci od agencji,

przede wszystkim przez brak elementu odp³atnoœci
21

. Z tego wzglêdu trudno

stosowaæ do umowy brokerskiej wprost przepisy o umowie agencyjnej o obo-

wi¹zkach daj¹cego zlecenie dotycz¹cych wynagrodzenia
22

. Nale¿y natomiast

raz jeszcze podkreœliæ, ¿e w sytuacji, gdy umowa brokerska jest dla daj¹cego

zlecenie nieodp³atna, wynikaj¹ce z zasady podwy¿szonego zaufania obo-

wi¹zki tego ostatniego, a dotycz¹ce dzia³añ i zaniechañ maj¹cych na celu

umo¿liwienie brokerowi uzyskanie kurta¿u od ubezpieczyciela, maj¹ zna-

czenie zasadnicze, zapewne wiêksze ni¿ odnosz¹ce siê do wynagrodzenia,

ale niepolegaj¹ce wprost na jego zap³acie obowi¹zki daj¹cego zlecenie w in-

nych umowach o poœrednictwo handlowe. Na przyk³ad, mo¿na wymieniæ

obowi¹zek nieporozumiewania siê z ubezpieczycielem „za plecami brokera”.

Naszym zdaniem umowa brokerska nak³ada na daj¹cego zlecenie tego ro-

dzaju obowi¹zki na podstawie art. 56 k.c., niezale¿nie od tego, czy zosta³y

one w niej wyra¿one.

Od agencji umowa brokerska ró¿ni siê w istotny sposób równie¿ tym, ¿e za-

daniem brokera, inaczej ni¿ agenta, nie jest poszerzenie rynków zbytu mocoda-

wcy, ale jedynie dotarcie do ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli oferuj¹cych

mo¿liwie tanio odpowiednie warunki ubezpieczenia. Zleceniodawca powinien

sobie poradziæ z zawarciem potrzebnych umów ubezpieczenia oraz ca³¹

zwi¹zan¹ z tym problematyk¹, korzystaj¹c z us³ug tylko jednego brokera. Z tego

wzglêdu daj¹cy zlecenie ma obowi¹zek informowaæ brokera o chêci skorzysta-

nia z us³ug innego brokera tak¿e wtedy, gdy umowa brokera nie przewiduje spo-
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Zob. w szczególnoœci J. Pokrzywniak, „Broker ubezpieczeniowy…”, s. 125 i n.
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Nadmiernie ostro¿nie co do mo¿liwoœci stosowania przepisów o agencji do stosunku prowizyj-

nego miêdzy brokerem a zak³adem ubezpieczeñ wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w wyroku

z 12 stycznia 2012 r., IV CSK 215/11, LEX nr 1144661.



tykanej czêsto w obrocie klauzuli wy³¹cznoœci
23

. W istocie zjawisko podwójnego

umocowania przez osobê poszukuj¹c¹ ochrony ubezpieczeniowej wystêpuje

w obrocie i jest Ÿród³em sporów miêdzy brokerami
24

.

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera – tzw. Karta Sobieszewska – przewiduje

w tej mierze szereg istotnych obowi¹zków brokerów zrzeszonych w Stowarzy-

szeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. W szczegó-

lnoœci przed uzyskaniem umocowania od klienta, który wspó³pracuje z innym

brokerem, broker powinien poinformowaæ klienta o celowoœci uregulowania

stanu prawnego poprzez wskazanie jednego poœrednika w odniesieniu do

okreœlonego ryzyka. Broker powinien równie¿ odmówiæ przyjêcia umocowania

w przypadku wieloœci pe³nomocnictw prowadz¹cych do niejasnoœci co do za-

kresu umocowania lub jego treœci. Broker wstêpuj¹cy w stosunek zlecenia bro-

kerskiego w trakcie okresu ubezpieczenia bezpoœrednio po uprzednio dzia-

³aj¹cym brokerze powinien d¹¿yæ do uregulowania wszelkich kwestii zwi¹za-

nych z dalsz¹ obs³ug¹ umów ubezpieczenia
25

.

Oczywiœcie tekst Karty Sobieszewskiej reguluje przede wszystkim zachowa-

nie brokerów. Ma on jednak przez to wp³yw na kszta³towanie dobrych obycza-

jów obowi¹zuj¹cych w praktyce ubezpieczeniowej. Obyczaje takie obowi¹zywaæ

powinny nie tylko pomiêdzy samymi brokerami, ale równie¿ w relacji broker

– klient. Dodaæ nale¿y, ¿e wp³yw szczególnego sposobu wynagradzania brokera

na tê relacjê dostrzegany by³ ju¿ wczeœniej w doktrynie. Wywodzono z niego

w szczególnoœci obowi¹zek zap³aty wynagrodzenia brokerowi przez klienta, któ-

ry zrezygnowa³ bez istotnego powodu z zawarcia umowy ubezpieczenia oraz

przez klienta, który zawar³ umowê nastrêczon¹ przez brokera bez jego poœred-

nictwa, albo po zawarciu umowy za poœrednictwem brokera nie zap³aci³ od niej

sk³adki, pozbawiaj¹c tym samym brokera wynagrodzenia
26

.

3. Obowi¹zek lojalnoœci a wypowiedzenie umowy brokerskiej

Powy¿sze kwestie nale¿y mieæ na uwadze oceniaj¹c dopuszczalnoœæ oraz

skutki wypowiedzenia umowy brokerskiej przez zleceniodawcê. W tym zakresie

nale¿y jednak zwróciæ uwagê na wspomniane wczeœniej szczególne cechy umo-

wy brokerskiej w porównaniu do umowy zlecenia oraz umowy agencyjnej.

Z jednej strony umowa brokerska ma zwykle, w odró¿nieniu do klasycznego zle-

cenia, charakter ci¹g³y. Z drugiej strony mo¿e mieæ równie¿ charakter jednora-

zowy i w przeciwieñstwie do agencji, celem zleceniodawcy nie jest poszerzenie

rynków zbytu w zakresie produkowanych towarów lub œwiadczonych us³ug, ale
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przeciwnie – dotarcie do wyspecjalizowanego podmiotu zapewniaj¹cego okreœ-

lone, wyspecjalizowane us³ugi.

Dopuszczalnoœæ wypowiedzenia umowy brokerskiej w sytuacji, gdy zosta³a

zawarta na czas nieokreœlony, co jest w praktyce najczêstsze, nie powinna bu-

dziæ w¹tpliwoœci. Odpowiednie zastosowanie w tym zakresie powinien znaleŸæ

art. 746 k.c., który pozwala daj¹cemu zlecenie wypowiedzieæ je w ka¿dym cza-

sie oraz wyklucza wy³¹czenie prawa do wypowiedzenia. Zgodnie z art. 746 § 1

k.c. skutkiem wypowiedzenia zlecenia jest zawsze obowi¹zek zwrotu wydatków,

które zleceniodawca poczyni³ w celu nale¿ytego wykonania zlecenia. Wydaje

siê, ¿e obowi¹zek ten mo¿e znaleŸæ zastosowanie do umowy brokerskiej tylko

wtedy, gdy broker nie otrzyma³ kurta¿u od umów ubezpieczenia, w których za-

warciu poœredniczy³ w czasie trwania umowy brokerskiej. Je¿eli broker kurta¿

otrzyma³ lub ma zagwarantowane jego otrzymanie w przysz³oœci, wtedy mo¿na,

co najwy¿ej, rozwa¿aæ zwrot wydatków przekraczaj¹cych zwyk³¹ w danych sto-

sunkach miarê (per analogiam z art. 762 k.c.).

Ponadto, zgodnie z art. 746 § 1 k.c., w razie wypowiedzenia umowy maj¹cej

charakter odp³atny daj¹cy zlecenie powinien uiœciæ przyjmuj¹cemu zlecenie

czêœæ wynagrodzenia odpowiadaj¹c¹ jego dotychczasowym czynnoœciom. Prze-

pis ten oczywiœcie nie znajdzie zastosowania do umowy brokerskiej w sytuacji,

gdy by³a ona dla daj¹cego zlecenie nieodp³atna i jedynym wynagrodzeniem bro-

kera mia³ byæ kurta¿ otrzymany od ubezpieczyciela. Dodatkowo, je¿eli wypo-

wiedzenie zlecenia nast¹pi³o bez wa¿nego powodu, daj¹cy zlecenie powinien

tak¿e naprawiæ szkodê. W³aœnie ta ostatnia norma mo¿e znaleŸæ zastosowanie

do umowy brokerskiej bez zastrze¿eñ, skoro przepis nie uzale¿nia jej zastoso-

wania od odp³atnoœci zlecenia. Istnienie wa¿nych wzglêdów nale¿y oceniaæ ad

casum, na pewno wa¿nych wzglêdów nie mog¹ uzasadniaæ dzia³ania daj¹cego

zlecenie sprzeczne z istot¹ umowy brokerskiej jako umow¹ najwy¿szego zaufa-

nia. Szkoda poniesiona przez brokera odpowiadaæ bêdzie przede wszystkim

kurta¿owi, który broker uzyska³by od ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy.

W sytuacji, gdy umowa brokerska zosta³a zawarta na czas nieokreœlony mo¿na

mieæ w¹tpliwoœci co do zakresu utraconego kurta¿u.

Naszym zdaniem, dla uzyskania przez brokera od zleceniodawcy odszkodo-

wania w kwocie odpowiadaj¹cej wysokoœci utraconego kurta¿u w razie wypo-

wiedzenia umowy brokerskiej bez wa¿nego powodu bez znaczenia jest okolicz-

noœæ, ¿e wysokoœæ kurta¿u jest, co do zasady, daj¹cemu zlecenie nieznana. Ade-

kwatny zwi¹zek przyczynowy miêdzy utrat¹ kurta¿u a wypowiedzeniem umowy

istnieje bowiem niezale¿nie od tego, czy daj¹cy zlecenie orientowa³ siê w wyso-

koœci kurta¿u. Zauwa¿yæ mo¿na zreszt¹, ¿e ustawa o poœrednictwie ubezpie-

czeniowym z 2003 r. nie przewidywa³a obowi¹zku brokera informowania da-

j¹cego zlecenie o wynagrodzeniu
27

. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ, jak ju¿

wskazano, obowi¹zek taki wprawdzie przewiduje, jednak¿e ogranicza go do
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wysokoœci wynagrodzenia, które ma zap³aciæ brokerowi klient (art. 32 ust. 1

pkt 7 nowej ustawy.)

Wiêcej w¹tpliwoœci budzi dopuszczalnoœæ wypowiedzenia umowy broker-

skiej zawartej na czas nieokreœlony. W tym zakresie, z uwagi na wspomniany

wczeœniej element ci¹g³oœci, wypada odwo³aæ siê do regulacji dotycz¹cej agen-

cji. Zgodnie z art. 764
2

k.c. umowa agencyjna, chocia¿by by³a zawarta na czas

oznaczony, mo¿e byæ wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia

z powodu niewykonania obowi¹zków przez jedn¹ ze stron w ca³oœci lub w znacz-

nej czêœci, a tak¿e w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okolicznoœci. Je¿eli

wypowiedzenia dokonano na skutek okolicznoœci, za które ponosi odpowiedzial-

noœæ druga strona, jest ona zobowi¹zana do naprawienia szkody poniesionej

przez wypowiadaj¹cego w nastêpstwie rozwi¹zania umowy. Regu³a ta mo¿e byæ

bez zastrze¿eñ zastosowana do umowy brokerskiej. Kontynuuj¹c analogiê do

agencji dodaæ wypada, ¿e nie ma przeszkód, by równie¿ w umowie brokerskiej,

zawartej na czas nieokreœlony, strony przewidzia³y terminy wypowiedzenia.

W braku jednak wyraŸnej regulacji umownej w tym zakresie, ze wzglêdu na

wiêksze podobieñstwo umowy brokerskiej do umowy zlecenia, nale¿y odwo³aæ

siê do powo³anej wczeœniej regulacji dotycz¹cej wypowiedzenia tej ostatniej

umowy.

4. Obowi¹zek lojalnoœci a pe³nomocnictwo

Z punktu widzenia mo¿liwoœci dzia³ania w imieniu mocodawcy poœrednic-

two brokerskie mo¿e przyjmowaæ ró¿ne postaci. Trzeba mieæ na uwadze to, ¿e

broker mo¿e, lecz nie musi, dzia³aæ jako pe³nomocnik ubezpieczaj¹cego. Wte-

dy, gdy jest pe³nomocnikiem – zakres jego umocowania mo¿e mieæ bardzo zró¿-

nicowany przedmiot. Czynnoœci brokera mog¹ ograniczaæ siê do przygotowania

rekomendacji brokerskiej, nie obejmuj¹c dzia³ania w imieniu i na rzecz ubez-

pieczaj¹cego. W takiej sytuacji udzielanie pe³nomocnictwa jest zbêdne, a jego

brak nie ma znaczenia dla wykonania umowy zawartej z brokerem. Wykonuje

on bowiem swoje dzia³ania jako poœrednik w zakresie, który nie wymaga pe³no-

mocnictwa.

Zgodnie z powszechnie przyjêtym w polskiej nauce prawa prywatnego

pogl¹dem, pe³nomocnictwo jest jednostronn¹ czynnoœci¹ prawn¹ mocodawcy

i dochodzi do skutku poprzez z³o¿enie przez niego jednostronnego oœwiadcze-

nia woli
28

. Podkreœliæ nale¿y tak¿e samodzielnoœæ stosunku prawnego pe³no-

mocnictwa, które mo¿e (i zazwyczaj tak siê dzieje) funkcjonowaæ równolegle do

innego stosunku prawnego, okreœlanego stosunkiem podstawowym. Jednak¿e,

wa¿noœæ pe³nomocnictwa nie zale¿y od wa¿noœci stosunku podstawowego i od-

wrotnie, wadliwoœæ udzielonego pe³nomocnictwa (np. ze wzglêdu na uchy-

bienie przepisom co do formy) nie wp³ywa na skutecznoœæ umowy podsta-

wowej.
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Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e w starszej literaturze prezentowany by³

niekiedy pogl¹d, zgodnie z którym umocowanie brokera do dokonywania czyn-

noœci brokerskich wynika z mocy prawa, z samego faktu zawarcia umowy bro-

kerskiej
29

. Pogl¹du tego nie mo¿na przyjmowaæ w odniesieniu do ka¿dej umowy

brokerskiej. Zasadne jest twierdzenie, ¿e brak w umowie postanowienia pozwa-

laj¹cego na ustalenie istnienia przedstawicielstwa ustawowego, bêd¹cego kon-

sekwencj¹ zawarcia umowy brokerskiej, wyklucza przyjêcie tego typu kon-

cepcji. Nale¿y w zwi¹zku z tym uznaæ, ¿e umowa brokerska, wymagaj¹ca podej-

mowania czynnoœci prawnych przez brokera na rzecz reprezentowanego

z regu³y musi wiêc byæ uzupe³niona stosownym pe³nomocnictwem
30

. Ma to

znaczenie tak¿e czysto praktyczne, trudno bowiem wyobraziæ sobie, aby broker

prezentowa³ ubezpieczycielowi lub innym podmiotom, wobec których repre-

zentuje ubezpieczaj¹cego, ca³¹ umowê o poœrednictwo brokerskie po to tylko,

by wykazaæ zakres swojego umocowania. Nie mo¿na zreszt¹ wykluczyæ, ¿e za-

kres ten bêdzie zmienny w trakcie trwania umowy. Dodaæ nale¿y, ¿e obecnie

obowi¹zek uzyskania przez brokera od klienta pisemnego pe³nomocnictwa

i wylegitymowania siê nim wobec ubezpieczyciela wynika z ustawy o dystrybucji

ubezpieczeñ
31

.

Z drugiej strony, w sytuacji, gdy z treœci umowy brokerskiej wynika jednoz-

nacznie obowi¹zek brokera do dzia³ania na rzecz, ale i w imieniu ubezpie-

czaj¹cego nale¿y stosowaæ zasadê wynikaj¹c¹ z art. 734 § 2 k.c., zgodnie z któr¹

zlecenie samo w sobie obejmuje umocowanie do wykonania czynnoœci w imie-

niu daj¹cego zlecenie. Jest to uzasadnione tym, ¿e przepisy o zleceniu nadaj¹

siê w tym zakresie do zastosowania dla umowy nienazwanej, jak¹ jest umowa

brokerska. Powy¿sze uwagi pozwalaj¹ na przyjêcie, ¿e w przypadku, gdy broker

jest pe³nomocnikiem ubezpieczaj¹cego, obowi¹zuj¹ce go zasady lojalnoœci wy-

nikaj¹ nie tylko z wyraŸnego brzmienia umowy brokerskiej, ale i wynikaj¹cego

z niej implicite faktu udzielenia mu pe³nomocnictwa.

Z natury pe³nomocnictwa wynika mo¿liwoœæ jego odwo³ania w ka¿dym cza-

sie. W stosunkach poœrednictwa ubezpieczeniowego rzadko spotyka siê udzie-

lenie pe³nomocnictwa nieodwo³alnego. Konstrukcja taka, zgodnie z treœci¹

art. 101 § 1 zd. 2 k.c. mo¿e byæ uzasadniona treœci¹ stosunku podstawowego

– czyli w omawianym przypadku – treœci¹ umowy brokerskiej. To, czy umowa

brokerska mo¿e byæ uznana za podstawê do udzielenia pe³nomocnictwa nieod-

wo³alnego wymaga³oby odrêbnych rozwa¿añ, choæ na pierwszy rzut oka wydaje

siê to w¹tpliwe.

Niezale¿noœæ stosunku prawnego pe³nomocnictwa od umowy brokerskiej

powoduje, ¿e jego odwo³anie nie oznacza automatycznego zwolnienia brokera

z jego obowi¹zków. Broker po odwo³aniu pe³nomocnictwa musi nadal dzia³aæ

w interesie mocodawcy, oczywiœcie przy uwzglêdnieniu zdecydowanie zawê-

¿onego zakresu swoich mo¿liwoœci. Trzeba jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e niekiedy
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odwo³anie pe³nomocnictwa mo¿e spowodowaæ powa¿ne problemy przy reali-

zacji umowy brokerskiej przez umocowanego. Sytuacja, w której ubezpie-

czaj¹cy odwo³a pe³nomocnictwo brokerowi, uniemo¿liwiaj¹c w ten sposób wy-

konanie umowy brokerskiej, bêdzie stanowi³a jej istotne naruszenie. Mo¿na

podaæ tu prosty przyk³ad. Broker zobowi¹zuje siê do obs³ugi zawartej umowy

ubezpieczenia, w tym do odbierania oœwiadczeñ woli od ubezpieczyciela, pro-

wadzenia negocjacji w sprawie wyp³aty odszkodowañ itp. Mo¿e to czyniæ tylko

opieraj¹c siê na pe³nomocnictwie uzyskanym od ubezpieczaj¹cego. Odwo-

³anie pe³nomocnictwa uniemo¿liwia dzia³anie brokera, mimo istnienia takie-

go obowi¹zku umownego. Innym przyk³adem mo¿e byæ odwo³anie pe³nomoc-

nictwa w toku negocjacji zmierzaj¹cych do zawarcia umowy, w których to bro-

ker mia³ reprezentowaæ ubezpieczaj¹cego. W œwietle przytoczonej ju¿ regula-

cji art. 27 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ dyskusyjne jest podejmowanie

przez brokera nieposiadaj¹cego pe³nomocnictwa klienta jakichkolwiek dzia-

³añ wzglêdem ubezpieczyciela.

W obu wskazanych wy¿ej sytuacjach dzia³ania ubezpieczaj¹cego bêd¹

sprzeczne z treœci¹ umowy brokerskiej, prowadz¹c do niemo¿liwoœci jej wyko-

nania przez brokera, z przyczyn le¿¹cych po stronie wierzyciela
32

. Konsekwen-

cje takiego stanu rzeczy, w tym zw³aszcza obowi¹zek wyrównania szkody ponie-

sionej przez brokera wskutek takich dzia³añ, bêd¹ spoczywaæ, rzecz jasna, na

ubezpieczaj¹cym.

Mo¿na zakoñczyæ ten fragment rozwa¿añ nastêpuj¹c¹ uwag¹. Jeœli ubezpie-

czaj¹cy ma w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci obdarzenia brokera zaufaniem w za-

kresie koniecznym dla udzielenia pe³nomocnictwa, to s³uszne jest ograniczenie

roli brokera tylko do poziomu doradcy sporz¹dzaj¹cego opiniê brokersk¹. Od-

wo³anie pe³nomocnictwa koniecznego do wykonania umowy brokerskiej w sy-

tuacji, gdy uniemo¿liwia to wykonanie umowy przez brokera spowoduje z regu-

³y powstanie odpowiedzialnoœci odszkodowawczej po stronie ubezpieczaj¹cego.

5. Obowi¹zek lojalnoœci a odpowiedzialnoœæ zleceniodawcy

Rozwa¿ania dotycz¹ce odpowiedzialnoœci za naruszenie obowi¹zku lojalno-

œci s¹ w zasadzie konsekwencj¹ powy¿szych uwag. Ze wzglêdu na rozmiar opra-

cowania bêd¹ potraktowane skrótowo. W stosunkach prawnych wynikaj¹cych

z zawarcia umowy brokerskiej mo¿liwe jest powstanie zarówno odpowiedzial-

noœci kontraktowej, jak i deliktowej. Poni¿ej rozwa¿one zostan¹ jedynie pewne

charakterystyczne przypadki, w jakich mo¿e powstaæ odpowiedzialnoœæ wobec

brokera, zwi¹zana z naruszeniem obowi¹zku lojalnoœci.

5.1. Odpowiedzialnoœæ ex contractu

Odpowiedzialnoœæ kontraktowa w zwi¹zku z wykonywaniem umowy broker-

skiej mo¿e wyst¹piæ zarówno w stosunku z ubezpieczaj¹cym, jak i ubezpieczy-

cielem. Odpowiedzialnoœæ ubezpieczaj¹cego bêdzie wynika³a z naruszenia
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wi¹zania, zgodnie z art. 354 § 2 k.c.



umowy brokerskiej, przy czym ze wzglêdu na treœæ praw i obowi¹zków stron,

z regu³y bêdzie to odpowiedzialnoœæ za brak wspó³pracy przy wykonywaniu zo-

bowi¹zania. Jest tak dlatego, ¿e broker do wykonania swoich obowi¹zków po-

trzebuje z regu³y okreœlonych dzia³añ ze strony mocodawcy, chocia¿by takich,

jak udzielenie precyzyjnych informacji co do ryzyka, jakie ma byæ objête ubez-

pieczeniem.

Porozumienie kurta¿owe tworzy samodzieln¹ wiêŸ obligacyjn¹ pomiêdzy

brokerem a ubezpieczycielem. Najbardziej typowym naruszeniem tego wêz³a

umownego bêdzie odmowa wyp³aty kurta¿u albo wyp³acenie go w wysokoœci in-

nej ni¿ ustalona. Oba przypadki naruszenia zobowi¹zania mog¹ byæ dotkliwe

dla brokera, ale nie budz¹ wiêkszych w¹tpliwoœci prawnych.

Pokusa wy³¹czenia brokera z umowy ubezpieczenia pojawia siê zw³aszcza

w przypadku przed³u¿enia tej umowy na kolejny okres. Broker mo¿e w ogóle nie

wiedzieæ o tym, ¿e jego klient i ubezpieczyciel skorzystali z klauzuli prolongacyj-

nej lub te¿ zawarli kolejn¹ umowê, na warunkach ustalonych przez brokera.

W takiej jednak sytuacji, odpowiedzialnoœæ wobec brokera bêdzie opiera³a siê

na regu³ach odpowiedzialnoœci deliktowej, w szczególnoœci regu³ach wyni-

kaj¹cych z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
33

.

5.2. Odpowiedzialnoœæ ex delicto

Odpowiedzialnoœæ deliktowa dotyczy takich przypadków wyrz¹dzenia szko-

dy, które wystêpuj¹ niezale¿nie od istniej¹cego pomiêdzy stronami stosunku

umownego. W przypadku umowy brokerskiej trudno sobie wyobraziæ takie na-

ruszenia umowy ³¹cz¹cej strony, które stanowi³yby delikt. Mo¿na natomiast

wskazaæ na sytuacje wyrz¹dzenia deliktu po zakoñczeniu umowy oraz obok jej

wykonywania.

Pierwsza z sytuacji bêdzie dotyczy³a tych wszystkich sytuacji, w których

strony umowy brokerskiej lub porozumienia kurta¿owego doprowadz¹ do po-

wstania szkody – ju¿ po zakoñczeniu tych stosunków prawnych. Typowym

przyk³adem bêdzie dzia³anie stron umowy ubezpieczenia w celu zawarcia ko-

lejnej umowy lub do jej przed³u¿enia, z pominiêciem brokera. Jeœli zarów-

no umowa brokerska, jak i porozumienie kurta¿owe wygas³y, to jedyn¹ pod-

staw¹ do dochodzenia roszczeñ przez brokera bêdzie odpowiedzialnoœæ deli-

ktowa.

Innym mo¿liwym przypadkiem deliktu w stosunkach umowy brokerskiej

jest sytuacja, w której jedna ze stron umowy ubezpieczenia nak³ania drug¹ do

niewykonania umowy z brokerem. Przyk³ad mo¿e byæ nastêpuj¹cy: w toku ne-

gocjacji nad przysz³¹ umow¹ ubezpieczenia ubezpieczyciel proponuje ubezpie-

czaj¹cemu korzystniejsze warunki, w sytuacji zerwania umowy z brokerem.

Ubezpieczaj¹cy odpowiada³by w takiej sytuacji za naruszenie umowy broker-

skiej, ale ubezpieczyciel ju¿ za w³asny delikt wobec brokera.
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Szczególnym przypadkiem odpowiedzialnoœci deliktowej jest dzia³anie

sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji
34

. Ustawa o zwalczaniu nieuczci-

wej konkurencji zawiera przyk³ady deliktów, które mog¹ wyst¹piæ w zwi¹zku

z wykonywaniem umowy brokerskiej. Mo¿na tu wskazaæ delikt opisany

w art. 12 ustawy, polegaj¹cy na nak³anianiu do rozwi¹zania, niewykonania lub

nienale¿ytego wykonania umowy. W praktyce mo¿e zdarzyæ siê sytuacja, w któ-

rej ubezpieczyciel, maj¹c na celu „zaoszczêdzenie” nak³ania ubezpieczaj¹cego

do zerwania umowy brokerskiej.

Czynem niedozwolonym bêdzie tak¿e wykorzystanie przez ubezpieczaj¹ce-

go lub ubezpieczyciela w³asnoœci intelektualnej stworzonej przez brokera przy

zawieraniu kolejnych umów. Mo¿na tu wskazaæ na podobne zagadnienie

bêd¹ce przedmiotem orzekania S¹du Najwy¿szego w sprawie V CSK 337/08
35

.

Chodzi³o w niej o wykorzystanie tekstu specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia (SIWZ), opracowanego przez stronê powodow¹. Uznano, ¿e tego rodza-

ju opracowanie mo¿e stanowiæ przedmiot prawa autorskiego, a jego bezprawne

wykorzystywanie stanowi naruszenie praw wy³¹cznych autora. Nie powinno,

jak siê wydaje, budziæ w¹tpliwoœci, ¿e zarówno wszelkie opinie brokerskie, jak

i inne dokumenty tworzone w ramach wykonywania umowy brokerskiej, jeœli

tylko stanowi¹ wystarczaj¹co zindywidualizowany efekt dzia³alnoœci twórczej

– bêd¹ podlegaæ ochronie na gruncie prawa autorskiego
36

, a ich wykorzysty-

wanie bez zgody uprawnionego, bêdzie deliktem.

6. Podsumowanie

Umowa brokerska, jak wszystkie umowy o poœrednictwo jest w du¿ym stop-

niu oparta na wzajemnym zaufaniu. Bez tego elementu trudno wyobraziæ sobie

sprawn¹ wspó³pracê pomiêdzy stronami. Najczêœciej zwraca siê uwagê na obo-

wi¹zek lojalnoœci brokera wobec ubezpieczaj¹cego, zw³aszcza w kontekœcie jego

wynagrodzenia, wyp³acanego przez ubezpieczyciela. W niniejszym opracowa-

niu staraliœmy siê zwróciæ uwagê tak¿e na drug¹ wa¿n¹ stronê zagadnienia,

jak¹ jest lojalnoœæ ubezpieczaj¹cego i ubezpieczyciela wobec brokera. Tak¿e

i on jest bowiem nara¿ony na negatywne konsekwencje nielojalnoœci stron

umowy ubezpieczenia. Nie twierdzimy, ¿e umowa brokerska jest umow¹ wza-

jemn¹. Wydaje nam siê jednak, ¿e wœród obowi¹zków zleceniodawcy, charakter

œwiadczenia mog¹ mieæ jedynie obowi¹zki podejmowania dzia³añ umo¿liwia-

j¹cych brokerowi uzyskanie kurta¿u oraz nieprzeszkadzania mu w tym
37

. Wska-

zane powy¿ej œrodki prawne ochrony interesów poœrednika s¹ doœæ liczne. Inn¹

spraw¹, czêsto uzale¿nion¹ od kwestii dowodowych, jest realnoœæ dochodzenia
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Zob. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).
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Pomin¹wszy oczywiœcie rzadk¹ sytuacje, gdy z umowy wynika obowi¹zek wyp³acenia brokero-

wi odrêbnego wynagrodzenia przez klienta, które zreszt¹ dotyczyæ bêdzie dodatkowych obo-

wi¹zków doradczych luŸno zwi¹zanych z samym doprowadzeniem do zawarcia umowy ubez-

pieczenia (np. doradztwo w zakresie risk management).



roszczeñ przez poszkodowanego. To jest ju¿ jednak kwestia czysto praktyczna.

Z pewnoœci¹ powodowy broker wykazywaæ bêdzie musia³ daleko id¹c¹ inicjaty-

wê dowodow¹. Poza dowodami z dokumentów oraz przes³uchania œwiadków

stron zwykle konieczne bêd¹ równie¿ dowody z opinii bieg³ych s¹dowych.

W razie niemo¿noœci dok³adnego udowodnienia zakresu poniesionej szkody,

pomimo wykorzystania dostêpnych dowodów, zastosowanie znaleŸæ mo¿e

art. 322 k.p.c., pozwalaj¹cy s¹dowi zas¹dziæ odpowiedni¹ sumê wed³ug swego

uznania.

dr hab. prof. U£ Szymon Byczko

Uniwersytet £ódzki, adwokat

dr Bartosz Kucharski

Uniwersytet £ódzki, adwokat
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Obligation of the principal to remain loyal under

insurance brokerage contract

Characteristic feature of the insurance brokerage contract lies in the fact that it is unpaid by the

principal. According to the custom the broker may demand his commission not from the principal

but from the insurer on the basis of a different legal relation. According to authors the basic

obligation of the principal under brokerage contract is to become loyal to the broker, undertake

the actions which make it possible for the broker to acquire the commission and refrain from the

actions that could prejudice the broker’s right to the commission. Consequently terminating the

brokerage contract by the principal or revoking the power of attorney given to the broker without

the important reasons may result with the broker’s claim for damages from the principal.

Key words: insurance intermediaries, insurance broker, insurance brokerage contract, insuran-

ce broker commission, contract of utmost good faith, termination of the contract, unfair competi-

tion in insurance.
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