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Poradnik: 

Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie czynności brokerskich  

bez zdawania egzaminu? 

Opracowała: Ewa Wyszyńska - adwokat 

 

W odpowiedzi na pytanie jakie dokumenty należy złożyć do KNF i jak napisać pozytywną 

opinię brokera, o  tym, iż pracownik pod kierunkiem brokera wykonywał czynności 

brokerskie, tak aby pracownik uzyskał prawo wykonywania zawodu brokera bez 

konieczności zdawania egzaminu, wskazujemy co następuje: 

Zgodnie z art.34 ust. 4 lit. e ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (dalej: „UDU”), jednym  

z warunków uzyskania zezwolenia na wykonywanie czynności brokerskich,  jest zdanie 

egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych  

i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności albo uzyskanie odpowiedniego 

zwolnienia z egzaminu. 

Z kolei zgodnie z art. 34 ust. 8 UDO:  

Warunku zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów 

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz warunku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. f, 

nie stosuje się do osób fizycznych ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie 

działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, członków zarządu osoby prawnej, która 

ubiega się o takie zezwolenie, ani osób fizycznych, przy pomocy których broker 

ubezpieczeniowy będzie wykonywał czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, jeżeli 

osoby takie: 

1) co najmniej przez 5 lat wykonywały u jednego lub większej liczby brokerów 

ubezpieczeniowych czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi 

w zakresie ubezpieczeń w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie 

wniosku; 

 

2) posiadają pozytywne opinie brokerów ubezpieczeniowych, pod kierunkiem 

których wykonywały czynności, o których mowa w pkt 1. 
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Jakie dokumenty należy złożyć? 

Do KNF należy złożyć według Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 6 września 2018 r. 

w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na 

wykonywanie działalności brokerskiej, zgodnie z którym do wniosku o wydanie 

zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo w 

zakresie reasekuracji, jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, dołącza się: 

1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2) informację o osobie, wydaną z Krajowego Rejestru Karnego lub przez właściwy 

organ państwa obcego, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, 

świadczącą o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b 

ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej "ustawą"; 

3) kopię: 

a. świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe lub 

b. świadectwa dojrzałości, lub 

c. dyplomu ukończenia szkoły wyższej; 

4) informację o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej; 

5) oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą 

zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń 

lub reasekuracji; 

6) oświadczenie, że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na mocy prawomocnego orzeczenia sądu zgodnie z art. 

373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

7) oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera 

ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu 

cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie 

ubezpieczeń lub reasekuracji; 

8) oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub 

reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności 

brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji; 

9) oświadczenie o danych osobowych wnioskodawcy, o których mowa w art. 59 ust. 

1 pkt 2 lit. a i b UDU; 

10) oświadczenie o adresie miejsca zamieszkania wnioskodawcy; 

11) oświadczenie wnioskodawcy o postępowaniach karnych toczących się przeciwko 

niemu albo o braku takich postępowań. 

12) świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca przez co 

najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami 

brokerskimi odpowiednio w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 

lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku; 

13) pozytywną opinię odpowiednio brokerów ubezpieczeniowych albo brokerów 

reasekuracyjnych, pod kierunkiem których wykonywał czynności, o których mowa 

w pkt 12. 

https://sip.lex.pl/#/document/18669384?unitId=art(34)ust(4)pkt(1)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18669384?cm=DOCUMENT
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Jak napisać pozytywną opinię? 

Jak zostało wskazane powyżej z wymogu zdania egzaminu zawodowego zwolnione są 

osoby, które: 

1) co najmniej przez 5 lat wykonywały u jednego lub większej liczby brokerów 

ubezpieczeniowych czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi 

w zakresie ubezpieczeń w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie 

wniosku; 

2) posiadają pozytywne opinie brokerów ubezpieczeniowych, pod kierunkiem 

których wykonywały czynności, o których mowa w pkt 1. 

W doktrynie brak jest wskazówek co do treści, jaką powinna zawierać opinia brokerów. Z 

analizy przepisu art. 34 ust. 8 UDU wynika jednak, iż opinia powinna: 

1) wskazywać ile lat dana osoba wykonywała u danego brokera czynności brokerskie, 

2) wskazywać dokładną datę w jakiej dana osoba wykonywała u danego brokera 

czynności brokerskie, 

3) wskazywać – w naszej ocenie jak najbardziej szczegółowo, jakie czynności 

brokerskie wykonywała dana osoba, 

4) wskazywać- w naszej ocenie jak najbardziej szczegółowo, dlaczego w ocenie 

brokera wykonywanie poszczególnych czynności brokerskiej przez daną osobę 

przebiegało prawidłowo, 

5) wskazywać, iż całościowa ocena brokera co do danej osoby jest pozytywna. 

Wskazując jakie „czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi”, 

wykonywała osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności 

brokerskich, należałoby bardzo ostrożnie przeanalizować, czy czynność, którą 

wykonywała dana osoba rzeczywiście związana była „bezpośrednio” z czynnościami 

brokerskimi.  

W tym kontekście powstają bowiem pytania, czy przykładowo, zatrudniona przez brokera 

sekretarka, do której zadań należało łączenie rozmów telefonicznych, odbierania  

i wysyłanie poczty wykonywała czynności bezpośrednio związane z czynnościami 

brokerskimi, ewentualnie czy warunek taki spełnia osoba, która wprawdzie wykonywała 

czynności związane jedynie z bardzo określonym aspektem czynności brokerskich.  

Pojęcie „czynność bezpośrednio związana z czynnościami brokerskimi”  nie jest 

zdefiniowane w UDU. Pewną wskazówkę interpretacyjną zawiera jednak znajdująca się  

w art. 4 ust.1, 2, 6 UDU definicja „dystrybucji ubezpieczeń”. 

Art. 4 ust. 1: 

Dystrybucja ubezpieczeń oznacza działalność wykonywaną wyłącznie przez dystrybutora 

ubezpieczeń polegającą na: 
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1) doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych 

zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji 

ubezpieczeniowych; 

2) zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu 

zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez zakład 

ubezpieczeń; 

3) udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami 

ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także  

w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie. 

2. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na udzielaniu informacji dotyczących jednej lub 

większej liczby umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych na podstawie 

kryteriów wybranych przez klienta za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów 

oraz opracowywaniu rankingu produktów ubezpieczeniowych obejmującego porównanie cen  

i produktów lub składek z tytułu umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, 

w przypadku gdy klient jest w stanie pośrednio lub bezpośrednio zawrzeć umowę ubezpieczenia 

lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej za pośrednictwem stron internetowych lub innych 

mediów. 

(…) 

6. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności 

agencyjnych u agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające 

oraz czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń u brokera ubezpieczeniowego. 

Art. 6 UDU wskazuje również, jakie czynności nie będą uznawane za dystrybucję 

ubezpieczeń: 

Za dystrybucję ubezpieczeń ani za dystrybucję reasekuracji nie uznaje się: 

1) okazjonalnego dostarczania klientowi informacji w związku z prowadzoną przez 

przedsiębiorcę działalnością gospodarczą inną niż działalność w zakresie dystrybucji 

ubezpieczeń lub dystrybucji reasekuracji, w przypadku gdy: 

a. przedsiębiorca nie podejmuje dodatkowych działań mających pomóc  

w zawarciu lub wykonywaniu umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej lub 

b. celem tej działalności nie jest pomoc w zawarciu lub wykonywaniu umowy 

reasekuracji; 

2) obsługi roszczeń kierowanych do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, wyceny 

szkód i sporządzania ekspertyz związanych z tymi szkodami; 

3) przekazywania agentom ubezpieczeniowym, brokerom ubezpieczeniowym, brokerom 

reasekuracyjnym, zakładom ubezpieczeń lub zakładom reasekuracji danych  

i informacji na temat potencjalnych klientów, jeżeli przedsiębiorca nie podejmuje 

dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia, umowy 

gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy reasekuracji; 

4) przekazywania potencjalnym klientom informacji na temat produktów 

ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, agenta ubezpieczeniowego, brokera 
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ubezpieczeniowego, brokera reasekuracyjnego, zakładu ubezpieczeń lub zakładu 

reasekuracji, jeżeli przedsiębiorca nie podejmuje dodatkowych działań mających 

pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub 

umowy reasekuracji. 

 

Właściwe określenie czynności wchodzących w zakres „dystrybucji ubezpieczeń” ma 

kluczowe znaczenie dla wykładni pojęcia "czynności bezpośrednio związanych  

z czynnościami brokerskimi", albowiem zgodnie z art. 4 ust. 4 UDU: 

Broker ubezpieczeniowy, w ramach prowadzonej działalności brokerskiej, wykonuje 

czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta, zwane dalej 

"czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń". 

Reasumując,  wszelkie czynności bezpośrednio związane z czynnościami opisanymi w art. 

4 ust.1 ppkt 1-3 UDU oraz art. 4 ust.2 oraz ust. 6 UDU, nie będące jednocześnie 

czynnościami określonymi w art. 6 UDU, wykonywane w imieniu lub na rzecz klienta, będą 

czynnościami bezpośrednio związanymi z czynnościami brokerskimi.  

Tytułem przykładu wskazać należy, iż czynnościami takimi z pewnością będą: 

dokonywanie analizy potrzeb klienta, udzielanie porady, zbieranie informacji  

o dostępnych na rynku produktach ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do 

sporządzenia rekomendacji, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do 

zawarcia umowy ubezpieczenia, czyli przykładowo: sporządzanie pełnomocnictwa oraz 

przekazywanie informacji o których mowa w art. 8 i 9 UDU, reprezentacja interesów 

klienta w przypadku likwidacji szkody. 

 

 

 


