
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń dokonuje zmiany formy prowadzenia rejestru pośredników 

ubezpieczeniowych (RPU). Dotychczas rejestr ten był prowadzony przez organ nadzoru w formie 

systemu teleinformatycznego. W przypadku rejestru brokerów dane wprowadzane były przez 

pracowników KNF na podstawie pisemnych wniosków o zmianę informacji rejestrowych.  

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, z dniem jej 

wejścia w życie rejestr pośredników ubezpieczeniowych prowadzony na podstawie przepisów ustawy 

o pośrednictwie ubezpieczeniowym stał się rejestrem pośredników ubezpieczeniowych w rozumieniu 

ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Organ nadzoru został jednak zobowiązany do zmiany formy 

prowadzenia RPU z systemu teleinformatycznego na system rejestracji internetowej najpóźniej do 

dnia 31 grudnia 2019 r.  

W dniu 15 stycznia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego udostępniła na swojej stronie internetowej 

elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego możliwe jest składanie wniosków o zmianę 

wpisów w rejestrze brokerów.  

Ramy prawne dla nowej organizacji RPU stanowią przepisy trzech aktów wykonawczych, wydanych 

na podstawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, tj.  

 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru 

pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. poz. 

2467), które wejdzie w życie 01 kwietnia 2019 r.  

oraz obowiązujących od 15 stycznia 2019 r.: 
 

 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do 

rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające 

(Dz.U. poz. 2417)  

 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę 

wpisu do rejestru brokerów (Dz.U. poz. 23a1) – dalej jako Rozporządzenie w sprawie 

wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów 

Rozporządzenie w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów wprowadza nowe zasady 

dotyczące: 

 osób uprawnionych do składania wniosków o zmianę wpisu w rejestrze brokerów oraz  

 formy składania tych wniosków. 

W/w rozporządzenie nie dotyczy wpisu do rejestru brokerów, którego organ nadzoru dokonuje z 

urzędu w przypadku wydania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej. 

Osoby uprawnione do składania wniosków  

Od 15 stycznia 2019 r. wniosek o zmianę wpisu w rejestrze brokerów jest składany: 

 w przypadku brokera będącego osobą fizyczną – osobiście przez brokera albo przez osobę 

uprawnioną 

 w przypadku brokera będącego osobą prawną – przez osobę uprawnioną.  



Według poprzednio obowiązujących przepisów zmiana wpisu w rejestrze brokerów wymagała 

złożenia  wniosku w formie pisemnej, podpisanego osobiście przez brokera  (w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność brokerską) lub zgodnie z zasadami reprezentacji brokera 

będącego osobą prawną. Regulacja nie przewidywała możliwości podpisania wniosku przez inne 

osoby.  

Od 15 stycznia 2019 r. będący osobami fizycznymi brokerzy ubezpieczeniowi lub reasekuracyjni 

mogą składać wnioski o zmianę wpisu osobiście lub przez inną osobę wskazaną przez brokera (osobę 

uprawnioną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia w sprawie wniosków o zmianę wpisu do 

rejestru brokerów). W przypadku brokerów będących osobami prawnymi wnioski mogą być składane 

wyłącznie przez osoby uprawnione.   

Komunikat KNF do brokerów 

W komunikacie skierowanym do brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w dniu 27 grudnia 

2018 r. KNF zobowiązała wszystkich brokerów do przekazania w formie pisemnej informacji o 

osobach uprawnionych do składania wniosków o zmianę wpisu w rejestrze. Wskazanie osoby lub 

osób uprawnionych w przypadku brokerów będących osobami fizycznymi nie jest konieczne, jeżeli 

broker zdecyduje się składać wnioski o zmianę wpisu osobiście. Natomiast brokerzy będący osobami 

prawnymi mają obowiązek poinformowania KNF o osobie lub osobach uprawnionych, a do czasu 

otrzymania tej informacji przez KNF nie będą mieli możliwości aktualizacji danych objętych rejestrem.   

Zgodnie z komunikatem KNF, informacja przesłana do organu nadzoru powinna obejmować dane 

identyfikujące brokera oraz imię, nazwisko i numer PESEL osoby uprawnionej.  

Forma wniosku o zmianę wpisu w rejestrze brokerów  

Od 15 stycznia 2019 r. wniosek o zmianę wpisu w rejestrze brokerów składa się na bezpłatnym 

formularzu elektronicznym, za pośrednictwem strony internetowej KNF.  

Broker będący osobą fizyczną, który zamierza osobiście składać wnioski o zmianę informacji objętych 

rejestrem lub osoba uprawniona do składania wniosków w imieniu brokera powinni posiadać profil 

zaufany.  

Profil zaufany umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności 

stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zasady potwierdzania i korzystania z profilu 

zaufanego określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 10 września 2018 r. w sprawie profilu 

zaufanego i podpisu zaufanego.  

Logowanie do profilu zaufanego jest możliwe z poziomu strony KNF: https://wnioski.rpu.knf.gov.pl 

Jeżeli ani broker ani osoba uprawniona nie posiadają danych wymaganych do uzyskania profilu 

zaufanego (np. numeru PESEL), wniosek o zmianę wpisu można złożyć w formie pisemnej z 

wykorzystaniem formularza elektronicznego w postaci wydruku. Wydrukowany formularz powinien 

zostać podpisany przez brokera będącego osobą fizyczną lub przez osobę uprawnioną (po jej 

uprzednim zgłoszeniu do KNF, zgodnie z komunikatem z dn. 27 grudnia 2018 r.).  

Skorzystanie z wydruku w formie pisemnej dopuszczalne jest zatem tylko wyjątkowo, w przypadku 

braku możliwości skorzystania z profilu zaufanego. Brokerzy powinni zatem zadbać o to, by osoby 

https://wnioski.rpu.knf.gov.pl/


odpowiedzialne za składanie wniosków o zmianę wpisów w rejestrze brokerów posiadały lub mogły 

uzyskać profil zaufany. 

 


