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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 stycznia 2001 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu oraz dzia∏ania Komisji Egzaminacyjnej 
dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Na podstawie art. 37∏ ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819,
Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla regulamin dzia∏ania
Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczenio-
wych i Reasekuracyjnych, regulamin przeprowadzania
egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reaseku-
racyjnych, tryb sk∏adania egzaminu oraz zakres obo-
wiàzujàcych tematów egzaminacyjnych, a tak˝e wyso-
koÊç op∏aty egzaminacyjnej oraz sposób ustalenia
i wysokoÊç wynagrodzenia dla cz∏onków Komisji Egza-
minacyjnej.

§ 2. 1. Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubez-
pieczeniowych i Reasekuracyjnych, zwana dalej „Ko-
misjà”, sk∏ada si´ z:

1) przewodniczàcego,

2) zast´pcy przewodniczàcego,

3) sekretarza,

4) dwóch cz∏onków.

2. Osoby wchodzàce w sk∏ad Komisji powinny wy-
ró˝niaç si´ wysokim poziomem wiedzy z dziedziny
ubezpieczeƒ osobowych i majàtkowych.

§ 3. Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególnoÊci:

1) przygotowywanie testów egzaminacyjnych,

2) przeprowadzanie egzaminów oraz sprawdzanie te-
stów egzaminacyjnych,

1 2 3 4

3 Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw 
Obywatelskich 5,6 1,5

4 Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów 5,0 1,3

5 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes 
Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczàcy Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Dziecka, wiceprezes 
Najwy˝szej Izby Kontroli, Prezes Polskiej Akademii Nauk 5,0 1,3

6 Zast´pca Szefa Kancelarii Prezydenta, zast´pca Szefa Kancelarii 
Sejmu, zast´pca Szefa Kancelarii Senatu, sekretarz stanu, 
zast´pca Rzecznika Praw Obywatelskich, cz∏onek Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji 4,9 1,2

7 G∏ówny Inspektor Pracy, zast´pca Prokuratora Generalnego, 
podsekretarz stanu (wiceminister), kierownik urz´du centralnego,
kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Sekretarz Komitetu 
Integracji Europejskiej, Prezes Paƒstwowego Urz´du Nadzoru 
Ubezpieczeƒ, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda 4,4 1,2

8 Zast´pca kierownika urz´du centralnego, zast´pca G∏ównego 
Inspektora Pracy, wiceprezes Paƒstwowego Urz´du Nadzoru 
Ubezpieczeƒ, wicewojewoda, Rzecznik Ubezpieczonych 4,0 1,2”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek



3) sporzàdzanie protoko∏ów z posiedzeƒ Komisji,

4) rozpatrywanie odwo∏aƒ od wyników egzaminów,
sk∏adanych przez jego uczestników.

§ 4. Ustala si´ regulamin dzia∏ania Komisji, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 5. Ustala si´ regulamin przeprowadzania i trybu
sk∏adania egzaminów dla brokerów ubezpieczenio-
wych i reasekuracyjnych, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 6. Ustala si´ zakres obowiàzujàcych tematów eg-
zaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekura-
cyjnych, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 7. Osoby przyst´pujàce do egzaminu przed Komi-
sjà wnoszà op∏at´ egzaminacyjnà w wysokoÊci 600 z∏
na rachunek bie˝àcy — subkonto dochodów — Paƒ-
stwowego Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ.

§ 8. 1. Za udzia∏ w ka˝dej sesji egzaminacyjnej
cz∏onkom Komisji przys∏uguje wynagrodzenie w wyso-
koÊci:

1) 800 z∏ — dla przewodniczàcego,

2) 700 z∏ — dla zast´pcy przewodniczàcego i sekreta-
rza,

3) 600 z∏ — dla ka˝dego z pozosta∏ych cz∏onków Komi-
sji.

2. Cz∏onkom Komisji przys∏uguje równie˝ wynagro-
dzenie za opracowanie pytaƒ testowych w wysokoÊci
30 z∏ za pytanie. Za sporzàdzenie zestawu pytaƒ egza-
minacyjnych spoÊród pytaƒ uprzednio opracowanych
przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci 200 z∏.

3. W przypadku uniewa˝nienia egzaminu z przy-
czyn, o których mowa w § 15 ust. 2 i § 16 ust. 2 Regu-
laminu przeprowadzania i trybu sk∏adania egzaminów,
cz∏onkom Komisji przys∏uguje po∏owa wynagrodzenia
okreÊlonego w ust. 1.

§ 9. Wynagrodzenia, o których mowa w § 8, oraz
wydatki zwiàzane z organizacjà i obs∏ugà sesji egzami-
nacyjnych sà pokrywane z rachunku bie˝àcego — sub-
konta wydatków — Paƒstwowego Urz´du Nadzoru
Ubezpieczeƒ.

§ 10. Komisja wyznacza terminy egzaminów, majàc
na wzgl´dzie liczb´ zg∏oszeƒ oraz koniecznoÊç zapew-
nienia rzetelnego sprawdzenia wiedzy osób egzamino-
wanych, jednak nie rzadziej ni˝ cztery razy w roku.

§ 11. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà Komisji za-
pewnia Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 30 stycznia 2001 r. (poz. 88)

Za∏àcznik nr 1

REGULAMIN DZIA¸ANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 
I REASEKURACYJNYCH

§ 1. Regulamin okreÊla organizacj´, zasady i tryb
dzia∏ania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubez-
pieczeniowych i Reasekuracyjnych.

§ 2. 1. Komisja jest organem kolegialnym, który
wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwa∏.

2. Komisja jest zdolna do podejmowania uchwa∏,
je˝eli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej trzech
cz∏onków Komisji, w tym przewodniczàcy lub zast´pca
przewodniczàcego, a w razie ich nieobecnoÊci — cz∏o-
nek Komisji wyznaczony przez przewodniczàcego.

3. Komisja podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów cz∏onków obecnych na posiedzeniu. W przy-
padku równej liczby g∏osów za i przeciw decyduje g∏os
przewodniczàcego obradom Komisji.

4. Uchwa∏y podpisujà wszyscy cz∏onkowie Komisji
obecni na posiedzeniu.

5. Uchwa∏y Komisji mogà byç podejmowane rów-
nie˝ w formie pisemnej bez odbycia posiedzenia, je˝e-
li wszyscy cz∏onkowie Komisji wyrazili zgod´ na podj´-

cie uchwa∏y w tej formie. Przepis ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.

6. Cz∏onek Komisji ma prawo zg∏osiç zdanie odr´b-
ne, które podlega zaprotoko∏owaniu wraz z uchwa∏à.

§ 3. 1. Posiedzenia Komisji zwo∏uje przewodniczà-
cy, a w razie jego nieobecnoÊci — zast´pca przewodni-
czàcego.

2. Komisja mo˝e wyznaczyç ze swego sk∏adu oso-
by odpowiedzialne za realizacj´ okreÊlonych zadaƒ.

§ 4. 1. Komisja wyznacza, spoÊród swoich cz∏on-
ków, osoby odpowiedzialne za przygotowanie testów
egzaminacyjnych.

2. Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ, na
wniosek Komisji, mo˝e zleciç przygotowanie pytaƒ eg-
zaminacyjnych osobom posiadajàcym niezb´dnà wie-
dz´ w zakresie zagadnieƒ obj´tych egzaminem.

3. Cz∏onkowie Komisji sprawdzajà prawid∏owoÊç
pytaƒ testowych i wariantów odpowiedzi dla poszcze-
gólnych testów egzaminacyjnych w celu opracowania
wzorca prawid∏owych odpowiedzi.



I. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Warunkami przystàpienia do egzaminu jest
z∏o˝enie w Paƒstwowym Urz´dzie Nadzoru Ubezpie-
czeƒ pisemnego wniosku o przystàpienie do egzaminu
oraz wniesienie op∏aty egzaminacyjnej, o której mowa
w § 7 rozporzàdzenia.

2. List´ osób przyst´pujàcych do egzaminu w da-
nym terminie ustala si´ na podstawie kolejnoÊci zg∏o-
szeƒ. Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ powia-
damia kandydata co najmniej 30 dni przed egzaminem
o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

3. Osoba przyst´pujàca do egzaminu, pod rygorem
skreÊlenia z listy, o której mowa w ust. 2, obowiàzana
jest na 21 dni przed terminem egzaminu potwierdziç
swoje uczestnictwo oraz przedstawiç kopi´ dowodu
uiszczenia op∏aty egzaminacyjnej.

§ 2. 1. W razie rezygnacji z przystàpienia do egzami-
nu op∏ata egzaminacyjna podlega zwrotowi, pod wa-
runkiem pisemnego zawiadomienia Komisji o rezygna-
cji, nie póêniej ni˝ 14 dni przed terminem egzaminu.

2. Przewodniczàcy Komisji, na wniosek zaintereso-
wanej osoby, mo˝e uznaç, ̋ e nieprzystàpienie do egza-
minu by∏o spowodowane wa˝nà przyczynà losowà.
W takim przypadku op∏ata egzaminacyjna podlega
zwrotowi, nawet je˝eli Komisja zosta∏a zawiadomiona
o rezygnacji z egzaminu w terminie póêniejszym ni˝
okreÊlony w ust. 1.

3. Wniosek o zwrot op∏aty w przypadku, o którym
mowa w ust. 2, powinien zostaç z∏o˝ony w terminie
30 dni od dnia egzaminu.

§ 3. Egzamin wyznaczany jest dla poszczególnych
grup liczàcych od 25 do 50 osób, chyba ˝e szczególne
okolicznoÊci przemawiajà za wyznaczeniem sesji dla
innej liczby osób, o czym decyduje Komisja.

§ 4. 1. WejÊcie na sal´ egzaminacyjnà odbywa si´
po okazaniu dowodu to˝samoÊci.

2. W przypadku nieprzystàpienia do egzaminu
osób spoÊród znajdujàcych si´ na liÊcie, o której mowa
w § 1 ust. 2, Komisja mo˝e dopuÊciç do udzia∏u w eg-
zaminie równie˝ inne osoby. Przystàpienie tych osób
do egzaminu poprzedza ponadto okazanie dowodu
uiszczenia op∏aty egzaminacyjnej.

3. Uczestnik egzaminu w∏asnor´cznym podpisem
potwierdza na liÊcie obecnoÊci udzia∏ w egzaminie.

§ 5. Egzamin odbywa si´ w obecnoÊci co najmniej
trzech cz∏onków Komisji, w tym przewodniczàcego lub
zast´pcy przewodniczàcego, a w razie ich nieobecno-
Êci — cz∏onka Komisji wyznaczonego przez przewodni-
czàcego.

§ 6. 1. Kontrol´ nad organizacjà i przebiegiem eg-
zaminu wykonujà cz∏onkowie Komisji.

2. W celu sprawnego przeprowadzenia egzaminu
Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ, na wniosek
Komisji, mo˝e zleciç dodatkowym osobom obs∏ug´
technicznà egzaminu.

§ 7. Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ odpo-
wiedzialny jest za przechowywanie testów egzamina-
cyjnych.

§ 8. Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ nie
zwraca kosztów poniesionych przez uczestnika egza-
minu, a zwiàzanych z przystàpieniem tej osoby do eg-
zaminu.

II. Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych

§ 9. Egzamin przeprowadza si´ w wydzielonej sali,
w warunkach zapewniajàcych zdajàcym samodziel-
noÊç pracy, a Komisji — czuwanie nad zgodnym z prze-
pisami przebiegiem egzaminu.

§ 10. Egzamin przeprowadzany jest w formie testu
jednokrotnego wyboru, który sk∏ada si´ ze 100 pytaƒ.

§ 11. Egzamin rozpoczyna si´ z chwilà otwarcia ko-
pert zawierajàcych testy egzaminacyjne.

§ 12. Egzamin pisemny trwa 3 godziny.

§ 13. 1. W czasie egzaminu zdajàcy nie powinien
opuszczaç sali. W uzasadnionych przypadkach mo˝e
uzyskaç zgod´ Komisji na opuszczenie sali — po za-
pewnieniu warunków wykluczajàcych mo˝liwoÊç kon-
taktowania si´ z innymi zdajàcymi i osobami postron-
nymi.

2. Na czas nieobecnoÊci w sali egzaminacyjnej zda-
jàcy przekazuje prac´ egzaminacyjnà Komisji, która za-
znacza na niej czas nieobecnoÊci.

§ 14. 1. Komisja mo˝e wykluczyç z egzaminu oso-
by, które podczas egzaminu korzysta∏y z cudzej pomo-
cy, pos∏ugiwa∏y si´ niedozwolonymi przez Komisj´
materia∏ami pomocniczymi, pomaga∏y innym zdajà-
cym lub w inny sposób zak∏óca∏y przebieg egzaminu.

2. Osoby wykluczone z egzaminu mogà ponownie
przystàpiç do egzaminu po wniesieniu op∏aty egzami-
nacyjnej, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 6 miesi´-
cy od dnia og∏oszenia wyników.

§ 15. 1. Komisja ma prawo uniewa˝niç lub odwo∏aç
egzamin w uzasadnionych przypadkach.

2. W przypadku naruszenia zasad ochrony tajemni-
cy dotyczàcej przeprowadzania egzaminu Komisja mo-
˝e uniewa˝niç egzamin w stosunku do wszystkich
uczestników.

3. W przypadku odwo∏ania lub uniewa˝nienia egza-
minu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, op∏ata eg-
zaminacyjna podlega zaliczeniu na poczet op∏aty za
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Za∏àcznik nr 2

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA I TRYBU SK¸ADANIA EGZAMINÓW DLA BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH



przystàpienie do kolejnego egzaminu; § 8 stosuje si´
odpowiednio.

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnoÊci
pracy egzaminacyjnej zdajàcych Komisja mo˝e unie-
wa˝niç przeprowadzony egzamin w stosunku do tych
osób. W tym przypadku op∏ata egzaminacyjna nie pod-
lega zwrotowi.

§ 16. 1. W egzaminie majà prawo uczestniczyç
w charakterze obserwatorów osoby upowa˝nione
przez Prezesa Paƒstwowego Urz´du Nadzoru Ubezpie-
czeƒ.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci co
do przebiegu egzaminu Prezes Paƒstwowego Urz´du
Nadzoru Ubezpieczeƒ mo˝e, na wniosek osób, o któ-
rych mowa w ust. 1, uniewa˝niç egzamin i zarzàdziç je-
go powtórzenie.

3. W przypadku uniewa˝nienia egzaminu z przy-
czyn, o których mowa w ust. 2, op∏ata egzaminacyjna
podlega zaliczeniu na poczet op∏aty za przystàpienie do
kolejnego egzaminu; § 8 stosuje si´ odpowiednio.

§ 17. 1. Z przebiegu egzaminu Komisja sporzàdza
protokó∏, w którym podaje si´ imiona i nazwiska cz∏on-
ków Komisji nadzorujàcych przebieg egzaminu oraz
osób, o których mowa w § 16 ust. 1, czas rozpocz´cia
i zakoƒczenia egzaminu oraz wa˝niejsze okolicznoÊci,
jakie nastàpi∏y w trakcie egzaminu. Do protoko∏u do∏à-
cza si´ testy egzaminacyjne, list´ zdajàcych oraz koƒ-
cowe wyniki.

2. Dokumenty z egzaminu przechowuje si´ w archi-
wum Paƒstwowego Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w odr´bnych przepi-
sach. Pisemne prace egzaminacyjne przechowuje si´
przez okres 5 lat.

III. Ocena egzaminu

§ 18. 1. Ka˝de pytanie testu jest oceniane wed∏ug
nast´pujàcych zasad:

1) odpowiedê prawid∏owa — 1 punkt,

2) odpowiedê nieprawid∏owa lub brak odpowiedzi —
0 punktów.

2. Za nieprawid∏owà odpowiedê uwa˝a si´ równie˝
udzielenie wi´cej ni˝ jednej odpowiedzi.

§ 19. 1. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzyma-
nie co najmniej 80 punktów z testu.

2. Podstaw´ oceny stanowià odpowiedzi udzielone
przez zdajàcego egzamin na za∏àczonym do testu for-
mularzu.

§ 20. 1. W przypadku uzyskania przez zdajàcego od
70 do 79 punktów Komisja, niezw∏ocznie po og∏oszeniu
wyników egzaminu pisemnego, przeprowadza dodat-
kowy egzamin ustny.

2. Nieprzystàpienie do egzaminu ustnego w wyzna-
czonym terminie traktowane b´dzie jako niezdanie eg-
zaminu.

§ 21. Miejsce, sposób i tryb og∏oszenia wyników
egzaminu oraz wydawanie zaÊwiadczeƒ ustala Komi-
sja i podaje do wiadomoÊci zdajàcym przed rozpocz´-
ciem egzaminu.

§ 22. Osoba, która nie zda∏a egzaminu, mo˝e po-
nownie przystàpiç do egzaminu po z∏o˝eniu wniosku
w Paƒstwowym Urz´dzie Nadzoru Ubezpieczeƒ i wnie-
sieniu op∏aty egzaminacyjnej, nie wczeÊniej jednak ni˝
po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia wyników.

§ 23. Osobom, które zda∏y egzamin, wydaje si´,
w ciàgu 14 dni od dnia og∏oszenia jego wyników, za-
Êwiadczenie o zdaniu egzaminu.

§ 24. W terminie 14 dni od dnia og∏oszenia wyni-
ków, na pisemnà proÊb´ uczestnika egzaminu, Komisja
mo˝e wyraziç zgod´ na udost´pnienie mu pracy egza-
minacyjnej do wglàdu, w obecnoÊci cz∏onka Komisji
lub innej osoby upowa˝nionej przez Komisj´.

§ 25. 1. Uczestnikowi egzaminu przys∏uguje prawo
pisemnego odwo∏ania si´ do Komisji od wyników eg-
zaminu, w terminie 14 dni od dnia og∏oszenia wyni-
ków.

2. Odwo∏anie rozpatruje Komisja w terminie 30 dni
od dnia otrzymania odwo∏ania.

3. Osob´ odwo∏ujàcà si´ Paƒstwowy Urzàd Nadzo-
ru Ubezpieczeƒ powiadamia, listem poleconym, o spo-
sobie rozstrzygni´cia odwo∏ania przez Komisj´.
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Za∏àcznik nr 3

ZAKRES OBOWIÑZUJÑCYCH TEMATÓW EGZAMINU DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
I REASEKURACYJNYCH

I. Zagadnienia wspólne 
dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

1) podstawowe wiadomoÊci z histori i  ubez-
pieczeƒ gospodarczych:

a) w Polsce,

b) na Êwiecie;

2) cechy rozwoju wspó∏czesnych ubezpieczeƒ
gospodarczych:

a) koncentracja ubezpieczeƒ,

b) interwencjonizm paƒstwa w dziedzinie ubezpie-
czeƒ,

c) rozwój reasekuracji,



d) rozwój dzia∏alnoÊci lokacyjnej;

3) gospodarcze i spo∏eczne znaczenie ubez-
pieczeƒ:

a) ubezpieczenie jako urzàdzenie gospodarcze,

b) spo∏eczne znaczenie ubezpieczeƒ;

4) funkcje i zasady ubezpieczeƒ:

a) funkcja ochrony ubezpieczeniowej, finansowej,
prewencyjnej,

b) zasada pewnoÊci, pe∏noÊci, powszechnoÊci
i szybkoÊci ochrony ubezpieczeniowej;

5) wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
i gospodarczego:

a) zdolnoÊç prawna i zdolnoÊç do czynnoÊci praw-
nych,

b) poj´cie umowy i czynnoÊci prawnej,

c) zasada swobody umów,

d) klauzule abuzywne,

e) czynniki kszta∏tujàce treÊç stosunku prawnego,

f) forma zawarcia umowy,

g) poj´cie zobowiàzania,

h) poj´cie szkody,

i) wady oÊwiadczenia woli,

j) przedstawicielstwo i poÊrednictwo,

k) reprezentacja przedsi´biorców w obrocie gospo-
darczym,

l) umowa agencyjna,

∏) umowa zlecenia,

m) odpowiedzialnoÊç cywilna i jej zasady;

6) êród∏a i zasady polskiego prawa ubezpie-
czeniowego:

a) charakterystyka podstawowych êróde∏ prawa
ubezpieczeniowego,

b) zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
wej;

7) podstawy prawne dzia∏alnoÊci broker-
skiej ;

8)  podstawy prawne dzia∏alnoÊci agencyjnej
w zakresie ubezpieczeƒ;

9) umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpie-
czenia:

a) regulacja prawna umowy ubezpieczenia,

b) poj´cie zdarzenia losowego i wypadku ubezpie-
czeniowego,

c) zawarcie umowy ubezpieczenia,

d) powstanie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpie-
czeƒ,

e) poj´cie i znaczenie ogólnych warunków ubezpie-
czeƒ,

f) kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia,

g) wygaÊni´cie stosunku ubezpieczenia;

10) polski  rynek ubezpieczeniowy i reaseku-
racyjny:

a) podstawy prawne dzia∏ania rynku ubezpiecze-
niowego i reasekuracyjnego,

b) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç ubezpiecze-
niowà i reasekuracyjnà,

c) poÊrednictwo ubezpieczeniowe,

d) aktuariusze — rola i zadania,

e) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

f) Polskie Biuro Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych,

g) Rzecznik Ubezpieczonych,

h) nadzór ubezpieczeniowy;

11) rola i znaczenie reasekuracji  i koasekura-
cj i  w podziale ryzyka:

a) koasekuracja i jej rodzaje,

b) reasekuracja i jej rodzaje,

c) funkcja techniczna i finansowa reasekuracji;

12) kryteria wyboru i oceny zak∏adu ubezpie-
czeƒ i zak∏adu reasekuracyjnego:

a) ocena sytuacji finansowej — kapita∏y w∏asne, re-
zerwy techniczno-ubezpieczeniowe, margines
wyp∏acalnoÊci, bilans, rachunek zysków i strat
oraz inne wskaêniki finansowe,

b) konkurencyjnoÊç — zakres oferty, jakoÊç us∏ugi,
dostosowanie oferty do potrzeb klientów;

13) etyka zawodowa brokera:

a) sfery powinnoÊci brokera wobec klienta, zak∏adu
ubezpieczeƒ, konkurencji,

b) przestrzeganie regu∏ prawnych, ekonomicznych,
spo∏ecznych, zawodowych i moralnych,

c) sankcje za naruszenie regu∏ post´powania;

14) opodatkowanie dzia∏alnoÊci brokerskiej
podatkiem od towarów i us∏ug;

15) czytanie i analiza bi lansu oraz rachunku
zysków i strat.
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II. Zagadnienia egzaminacyjne 
dla brokerów ubezpieczeniowych

1) podstawowe poj´cia zwiàzane z obs∏ugà
ubezpieczeƒ gospodarczych — definicje sto-
sowane w ogólnych warunkach ubezpieczeƒ;

2) procedury zarzàdzania ryzykiem:

a) identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, sposoby eli-
minacji lub przeniesienia ryzyka,

b) opracowanie programu ochrony ubezpieczenio-
wej i jego realizacja;

3) umowa brokerska i odpowiedzialnoÊç bro-
kera:

a) charakter umowy brokerskiej,

b) czynniki kszta∏tujàce treÊç umowy brokerskiej,

c) obowiàzki wynikajàce z umowy brokerskiej,

d) odpowiedzialnoÊç brokera — cywilna, admini-
stracyjna, karna i inna;

4) inne umowy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià bro-
kerskà — umowa o wspó∏pracy z zak∏adem ubez-
pieczeƒ, umowa o wysokoÊci prowizji i inne;

5) ubezpieczenia nietypowe;

6) znajomoÊç podstawowych produktów
ubezpieczeniowych funkcjonujàcych na
polskim rynku;

7) podstawowe dokumenty zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià brokerskà — oferta brokerska, slip
brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpie-
czenia, rozliczenie si´ ze sk∏adek i prowizji.

III. Zagadnienia egzaminacyjne 
dla brokerów reasekuracyjnych

1) reasekuracja i retrocesja — cele i zadania;

2) zakres i podstawy prawne dzia∏alnoÊci re-
asekuracyjnej w Polsce i Unii  Europej-
skiej ;

3)  charakter prawny umowy reasekuracji ;

4) procedury stosowane przy zawieraniu
i rozl iczaniu umów reasekuracyjnych —
rozpoznanie rynku, oferta, negocjacje, plasowanie,
rozliczanie umów reasekuracyjnych;

5) zasady reasekuracji  krajowych ryzyk
ubezpieczeniowych za granicà.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 24 stycznia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268),
w zwiàzku z rozporzàdzeniem Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rozwoju Re-
gionalnego i Budownictwa (Dz. U. Nr 50, poz. 589), 
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w spra-
wie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 w pkt 1 i w § 7 w ust. 1 w pkt 2 u˝yty w ró˝-
nych przypadkach wyraz „gmina” zast´puje si´
u˝ytym w odpowiednim przypadku wyrazem „sta-
rosta”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Starosta po otrzymaniu zawiadomienia,
o którym mowa w § 8 rozporzàdzenia i art. 15
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —

Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej
dalej ustawà, lub po uzyskaniu w inny sposób
informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, prze-
mieszczeniu znaku lub zagro˝eniu przez niego
bezpieczeƒstwu ˝ycia lub mienia:

1) przeprowadza niezw∏ocznie sprawdzenie
stanu znaku oraz usuwa pozosta∏oÊci po
zniszczonych lub uszkodzonych znakach,
urzàdzeniach zabezpieczajàcych znaki albo
budowlach triangulacyjnych,

2) przekazuje protokó∏ czynnoÊci, o których
mowa w pkt 1, marsza∏kowi województwa,
a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy
znaku podstawowej osnowy geodezyjnej
(I i II klasy) oraz osnowy grawimetrycznej
lub magnetycznej — równie˝ G∏ównemu
Geodecie Kraju,

3) wnioskuje o przeprowadzenie post´powa-
nia w celu ustalenia i ukarania sprawcy
w razie podejrzenia pope∏nienia wykrocze-
nia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy.”;


