
Art. 1. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o poÊred-
nictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do
podmiotów Êwiadczàcych morskie us∏u-
gi agencyjne lub morskie us∏ugi makler-
skie w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. — Kodeks
morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z póên.
zm.2)) w zakresie poÊrednictwa lub wy-
konywania umów ubezpieczenia mor-
skiego.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ rów-
nie˝ do wykonywania poÊrednictwa
ubezpieczeniowego, je˝eli spe∏nione sà
∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) umowa ubezpieczenia, której zawar-
cia lub wykonania dotyczà czynnoÊci
poÊrednictwa ubezpieczeniowego,
wymaga wiedzy jedynie w zakresie
oferowanej ochrony ubezpieczenio-
wej oraz nie jest umowà ubezpiecze-
nia na ˝ycie ani umowà ubezpiecze-
nia odpowiedzialnoÊci cywilnej;

2) podstawowà dzia∏alnoÊcià przedsi´-
biorcy nie jest dzia∏alnoÊç w zakresie
poÊrednictwa ubezpieczeniowego;

3) umowa ubezpieczenia, której zawar-
cia lub wykonania dotyczà czynnoÊci
poÊrednictwa ubezpieczeniowego,
jest zawierana jako uzupe∏nienie do-
starczanych przez przedsi´biorc´ to-
warów lub Êwiadczonych us∏ug i po-
krywa nast´pujàce ryzyka:

a) zniszczenia, utraty lub uszkodzenia
tych towarów lub

b) uszkodzenia lub utraty baga˝u
oraz inne ryzyka zwiàzane z us∏u-
gami w zakresie podró˝y oferowa-
nymi przez przedsi´biorc´, w tym
obj´te ubezpieczeniem na ˝ycie
lub ubezpieczeniem odpowiedzial-
noÊci cywilnej;
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USTAWA

z dnia 6 stycznia 2005 r.

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykony-
waniu mandatu pos∏a i senatora (Dz. U. z 2003 r.
Nr 221, poz. 2199 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1202
i Nr 210, poz. 2135) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. Pose∏ lub senator w czasie pozbawie-
nia wolnoÊci nie wykonuje praw i obo-
wiàzków wynikajàcych z niniejszej usta-
wy.”;

2) w art. 23 dodaje si´ ust. 10a w brzmieniu:

„10a. W przypadku, o którym mowa w art. 5a, pra-
wa i obowiàzki pos∏a i senatora wynikajàce
z funkcjonowania i znoszenia biura przecho-
dzà odpowiednio na Marsza∏ka Sejmu i Mar-
sza∏ka Senatu.”.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 18 lutego 2005 r.

o zmianie ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´ z dnia
22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz usta-
w´ z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz
z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808.



4) wysokoÊç rocznej sk∏adki nale˝nej
z tytu∏u umowy ubezpieczenia,
a w przypadku umowy ubezpiecze-
nia grupowego wysokoÊç rocznej
sk∏adki op∏acanej przez ubezpiecza-
jàcego, nie przekracza kwoty stano-
wiàcej równowartoÊç 500 euro, obli-
czonej w z∏otych wed∏ug Êredniego
kursu euro og∏aszanego przez Naro-
dowy Bank Polski w tabeli kursów
nr 1 ka˝dego roku, a czas trwania
umowy ubezpieczenia nie przekra-
cza 5 lat.”;

2) w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) czynnoÊci w imieniu lub na rzecz podmiotu po-
szukujàcego ochrony ubezpieczeniowej, zwa-
ne dalej „czynnoÊciami brokerskimi”, polega-
jàce na zawieraniu lub doprowadzaniu do za-
warcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu
czynnoÊci przygotowawczych do zawarcia
umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w za-
rzàdzaniu i wykonywaniu umów ubezpiecze-
nia, tak˝e w sprawach o odszkodowanie, jak
równie˝ na organizowaniu i nadzorowaniu
czynnoÊci brokerskich (dzia∏alnoÊç broker-
ska).”; 

3) po art. 4 dodaje si´ art. 4a—4c w brzmieniu: 

„Art. 4a. 1. PoÊrednik ubezpieczeniowy przekazuje
informacje, o których mowa w art. 12
ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 4 i 4a oraz ust. 2
albo art. 26 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2,
zwane dalej „informacjami dotyczàcy-
mi poÊrednika ubezpieczeniowego”,
poszukujàcemu ochrony ubezpiecze-
niowej albo klientowi: 

1) pisemnie lub za pomocà innego
trwa∏ego noÊnika informacji dost´p-
nego dla poszukujàcego ochrony
ubezpieczeniowej albo klienta;

2) w sposób jasny, dok∏adny i zrozu-
mia∏y;

3) w j´zyku urz´dowym paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
w którym umowa ubezpieczenia jest
zawierana, lub innym j´zyku, na któ-
ry wyra˝à zgod´ strony umowy.

2. Informacje dotyczàce poÊrednika ubez-
pieczeniowego mogà byç dostarczane
w formie innej ni˝ okreÊlona w ust. 1
pkt 1 na ˝àdanie poszukujàcego ochro-
ny ubezpieczeniowej albo klienta lub
je˝eli okolicznoÊci zawierania umowy
ubezpieczenia nie pozwalajà na prze-
kazanie informacji zgodnie z ust. 1
pkt 1, przy czym poÊrednik informacje
te dostarcza poszukujàcemu ochrony
ubezpieczeniowej albo klientowi zgod-
nie z ust. 1 niezw∏ocznie po zawarciu
umowy ubezpieczenia. 

3. Do informacji dotyczàcych poÊrednika
ubezpieczeniowego stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 2 mar-
ca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialno-
Êci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271,
z póên. zm.3)), przy czym informacje te
powinny byç niezw∏ocznie przekazane
poszukujàcemu ochrony ubezpiecze-
niowej albo klientowi zgodnie z ust. 1. 

Art. 4b. Obowiàzek dostarczenia poszukujàcemu
ochrony ubezpieczeniowej albo klientowi
przez poÊrednika ubezpieczeniowego in-
formacji dotyczàcych poÊrednika ubezpie-
czeniowego nie ma zastosowania w przy-
padku umowy ubezpieczenia dotyczàcej
du˝ych ryzyk w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870
i Nr 96, poz. 959), zwanej dalej „ustawà
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej”, oraz
w przypadku poÊrednictwa ubezpiecze-
niowego w zakresie reasekuracji.

Art. 4c. 1. Osoba wykonujàca czynnoÊci agencyj-
ne albo czynnoÊci brokerskie jest obo-
wiàzana doskonaliç umiej´tnoÊci za-
wodowe przez odbywanie raz na trzy
lata szkolenia zawodowego.

2. Szkolenie zawodowe polega na odby-
ciu odpowiedniej liczby godzin zaj´ç
i jest zakoƒczone wydaniem przez pod-
miot przeprowadzajàcy szkolenie do-
kumentu poÊwiadczajàcego odbycie
szkolenia. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych, po zasi´gni´ciu opinii or-
ganu nadzoru, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób przeprowadzania
szkoleƒ zawodowych, zakres tematów
oraz wymiar godzinowy, majàc na
wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu szkolenia,
z uwzgl´dnieniem charakterystyki
dzia∏alnoÊci agencyjnej i brokerskiej
oraz skutecznoÊci przeprowadzanego
szkolenia.”;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. PoÊrednictwo ubezpieczeniowe jest dzia-
∏alnoÊcià gospodarczà w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz
z 2005 r. Nr 33, poz. 289).”;
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 84, poz. 774
i Nr 188, poz. 1837 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1204.



5) w art. 6: 

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1, 

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Za poÊrednictwo ubezpieczeniowe nie uzna-
je si´ dzia∏alnoÊci polegajàcej na dostarcza-
niu osobom zainteresowanym ochronà
ubezpieczeniowà ogólnych informacji
o mo˝liwoÊci zawierania umów ubezpiecze-
nia oraz o warunkach i skutkach takich
umów, w szczególnoÊci o zakresie ochrony
ubezpieczeniowej, je˝eli informacje sà do-
starczane przez podmiot wykonujàcy dzia-
∏alnoÊç innà ni˝ poÊrednictwo ubezpiecze-
niowe, pozostajà w zwiàzku z tà dzia∏alno-
Êcià i nie majà na celu doprowadzenia do za-
warcia lub wykonania umowy ubezpiecze-
nia.”; 

6) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. Sumy pieni´˝ne przekazane z tytu∏u
umowy ubezpieczenia przez:

1) ubezpieczajàcego poÊrednikowi ubez-
pieczeniowemu uznaje si´ jako wp∏a-
cone zak∏adowi ubezpieczeƒ;

2) zak∏ad ubezpieczeƒ poÊrednikowi
ubezpieczeniowemu nie uznaje si´ ja-
ko przekazane ubezpieczajàcemu, upo-
sa˝onemu lub uprawnionemu z umo-
wy ubezpieczenia, do czasu ich fak-
tycznego otrzymania przez te podmio-
ty.”;

7) w art. 7: 

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Agentem ubezpieczeniowym nie mo˝e byç
przedsi´biorca prawomocnie pozbawiony
prawa prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏o-
Êciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z póên. zm.4)), zwanej dalej „ustawà — Pra-
wo upad∏oÊciowe i naprawcze”, w czasie
trwania orzeczonego zakazu.”;

8) w art. 9:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Warunki, o których mowa w ust. 1, powin-
ni spe∏niaç równie˝:

1) agenci ubezpieczeniowi b´dàcy osoba-
mi fizycznymi;

2) w przypadku agentów ubezpieczenio-
wych b´dàcych spó∏kami nieposiadajà-
cymi osobowoÊci prawnej:

a) wspólnicy tych spó∏ek, o ile sà osoba-
mi fizycznymi, 

b) w przypadku gdy wspólnikami tych
spó∏ek sà osoby prawne — co naj-
mniej po∏owa ich cz∏onków zarzàdu;

3) w przypadku agentów ubezpieczenio-
wych b´dàcych osobami prawnymi —
co najmniej po∏owa ich cz∏onków zarzà-
du.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) minimalny zakres szkolenia, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 5, zakres obowiàzujàcych
tematów egzaminu i tryb jego przeprowa-
dzania, z uwzgl´dnieniem szczególnych
zasad w zakresie spe∏niania warunku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przez oso-
by wykonujàce czynnoÊci agencyjne
w bankach, spó∏dzielczych kasach
oszcz´dnoÊciowo-kredytowych i innych
podmiotach, jedynie w odniesieniu do
umów ubezpieczenia zawieranych przez
te podmioty lub za ich poÊrednictwem,

2) rodzaje podmiotów, do których stosuje
si´ szczególne zasady, o których mowa
w pkt 1

— z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci ko-
niecznoÊci zapewnienia odpowiedniego po-
ziomu kwalifikacji osób wykonujàcych czyn-
noÊci agencyjne.”;

9) uchyla si´ art. 10; 

10) w art. 11: 

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Agent ubezpieczeniowy wykonujàcy czyn-
noÊci agencyjne na rzecz wi´cej ni˝ jednego
zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie tego same-
go dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie z za∏àczni-
kiem do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej, odpowiada za szkody powsta∏e z ty-
tu∏u wykonywania tych czynnoÊci wyrzàdzo-
ne klientowi, ubezpieczajàcemu, ubezpie-
czonemu lub osobie uprawnionej z umowy
ubezpieczenia. 

3. W zakresie odpowiedzialnoÊci za szkody po-
wsta∏e z tytu∏u wykonywania czynnoÊci
agencyjnych agent ubezpieczeniowy wyko-
nujàcy czynnoÊci agencyjne na rzecz wi´cej
ni˝ jednego zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie
tego samego dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie
z za∏àcznikiem do ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, podlega obowiàzkowe-
mu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywil-
nej.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej, o którym mowa w ust. 3, obejmu-
je szkody wyrzàdzone przez agenta ubez-
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4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870
i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.



pieczeniowego w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià
wykonywanà na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz innych paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej.”,

c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. W przypadku agenta ubezpieczeniowego,
o którym mowa w art. 16, przepisów ust. 2
i 3 nie stosuje si´, je˝eli agent ubezpiecze-
niowy posiada ustanowione w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej ubezpie-
czenie odpowiedzialnoÊci cywilnej lub in-
nà równowa˝nà gwarancj´ w kwocie 
1 000 000 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia oraz 1 500 000 euro w odniesie-
niu do wszystkich zdarzeƒ za szkody po-
wsta∏e z tytu∏u wykonywania czynnoÊci
agencyjnych wyrzàdzone klientowi, ubez-
pieczajàcemu, ubezpieczonemu lub oso-
bie uprawnionej z umowy ubezpiecze-
nia.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych, po zasi´gni´ciu opinii ogólnopol-
skich organizacji poÊredników ubezpiecze-
niowych i Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy za-
kres ubezpieczenia obowiàzkowego, o któ-
rym mowa w ust. 3, termin powstania obo-
wiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´
gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod
uwag´ specyfik´ wykonywanej dzia∏alnoÊci
oraz zakres realizowanych zadaƒ.”;

11) w art. 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakres dzia∏alnoÊci agenta ubezpieczeniowe-
go, ze wskazaniem dzia∏u i grup ubezpie-
czeƒ;”;

12) w art. 13 w ust. 1: 

a) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) poinformowaç klienta o:

a) firmie, pod którà wykonuje dzia∏alnoÊç
agencyjnà, oraz adresie siedziby, 

b) wpisie do rejestru poÊredników ubez-
pieczeniowych i sposobie sprawdzenia
wpisu do rejestru, 

c) posiadanych akcjach albo udzia∏ach za-
k∏adu ubezpieczeƒ uprawniajàcych co
najmniej do 10 % g∏osów na walnym
zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspól-
ników oraz, w przypadku agenta ubezpie-
czeniowego b´dàcego osobà prawnà,
o akcjach lub udzia∏ach agenta ubezpie-
czeniowego posiadanych przez zak∏ad
ubezpieczeƒ, uprawniajàcych co naj-
mniej do 10 % g∏osów na walnym zgro-
madzeniu albo zgromadzeniu wspólni-
ków.”,

b) uchyla si´ pkt 5;

13) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14. OkreÊlenia wskazujàce na wykonywanie
dzia∏alnoÊci agencyjnej lub czynnoÊci
agencyjnych mogà byç u˝ywane w na-
zwie lub reklamie oraz do oznaczenia
dzia∏alnoÊci wy∏àcznie przez podmiot
wpisany do rejestru agentów ubezpiecze-
niowych lub podmiot wykonujàcy dzia-
∏alnoÊç agencyjnà lub czynnoÊci agencyj-
ne na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej zgodnie z art. 16 ust. 1.”;

14) art. 16 i 17 otrzymujà brzmienie:

„Art. 16. 1. Agent ubezpieczeniowy, majàcy sie-
dzib´ lub miejsce zamieszkania w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej, mo˝e wykonywaç dzia∏al-
noÊç agencyjnà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, je˝eli jest wpisany
do odpowiedniego rejestru poÊredni-
ków ubezpieczeniowych w tym paƒ-
stwie. 

2. Agent ubezpieczeniowy, o którym mo-
wa w ust. 1, mo˝e rozpoczàç wykony-
wanie dzia∏alnoÊci agencyjnej na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 30 dni od
dnia uzyskania przez organ nadzoru in-
formacji od w∏aÊciwego organu pro-
wadzàcego rejestr poÊredników ubez-
pieczeniowych w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej o zamiarze pod-
j´cia przez agenta ubezpieczeniowego
dzia∏alnoÊci na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

3. W przypadku powzi´cia wiadomoÊci
o naruszeniu prawa w dzia∏alnoÊci
agencyjnej wykonywanej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez
agenta ubezpieczeniowego, o którym
mowa w ust. 1, organ nadzoru mo˝e
poinformowaç o naruszeniu prawa
w∏aÊciwy organ prowadzàcy rejestr
poÊredników ubezpieczeniowych
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej, w którym agent ubezpiecze-
niowy jest zarejestrowany.

Art. 17. 1. Agent ubezpieczeniowy, wpisany do
rejestru agentów ubezpieczeniowych,
mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊç agencyj-
nà na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. Agent ubezpieczeniowy, który zamie-
rza podjàç dzia∏alnoÊç agencyjnà na te-
rytorium innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, ma obowià-
zek powiadomiç o tym organ nadzoru. 

3. W powiadomieniu, o którym mowa
w ust. 2, agent ubezpieczeniowy wska-
zuje: 
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1) paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej, w którym dzia∏alnoÊç ma byç
wykonywana;

2) adres oddzia∏u lub przedstawiciel-
stwa agenta ubezpieczeniowego
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej, w którym dzia∏alnoÊç ma
byç wykonywana, je˝eli oddzia∏ lub
przedstawicielstwo ma byç ustano-
wione;

3) nazw´ i siedzib´ zak∏adu ubezpie-
czeƒ, w imieniu lub na rzecz którego
agent ubezpieczeniowy ma wykony-
waç dzia∏alnoÊç agencyjnà w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej;

4) ustanowione ubezpieczenie odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej lub innà 
równowa˝nà gwarancj´ w kwocie 
1 000 000 euro w odniesieniu do jed-
nego zdarzenia oraz 1 500 000 euro
w odniesieniu do wszystkich zda-
rzeƒ za szkody powsta∏e z tytu∏u wy-
konywania czynnoÊci agencyjnych
wyrzàdzone osobie poszukujàcej
ochrony ubezpieczeniowej, ubez-
pieczajàcemu, ubezpieczonemu lub
osobie uprawnionej z umowy ubez-
pieczenia, je˝eli agent ubezpiecze-
niowy nie by∏ zobowiàzany do za-
warcia umowy ubezpieczenia, o któ-
rym mowa w art. 11 ust. 3.

4. Organ nadzoru, w terminie 30 dni od
dnia powiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, przekazuje w∏aÊciwemu orga-
nowi prowadzàcemu rejestr poÊredni-
ków ubezpieczeniowych w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w któ-
rym agent ubezpieczeniowy zamierza
wykonywaç dzia∏alnoÊç, informacj´
o zamiarze podj´cia przez agenta ubez-
pieczeniowego dzia∏alnoÊci na teryto-
rium tego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, wraz z informacjà
o tym, ˝e agent ubezpieczeniowy jest
wpisany do rejestru poÊredników
ubezpieczeniowych prowadzonego
przez organ nadzoru.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ w przy-
padku, gdy paƒstwo cz∏onkowskie Unii
Europejskiej, na  którego terytorium
agent ubezpieczeniowy zamierza pod-
jàç dzia∏alnoÊç, nie wyrazi∏o woli otrzy-
mywania informacji o zamiarze podej-
mowania na terytorium tego paƒstwa
cz∏onkowskiego dzia∏alnoÊci przez
agentów ubezpieczeniowych zareje-
strowanych w innych paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej. 

6. Organ nadzoru niezw∏ocznie informuje
agenta ubezpieczeniowego: 
1) o przekazaniu informacji, o której

mowa w ust. 4, albo 

2) ˝e paƒstwo cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej, na którego terytorium agent
ubezpieczeniowy zamierza podjàç
dzia∏alnoÊç, nie wyrazi∏o woli otrzy-
mywania odpowiednich informacji,
w przypadku okreÊlonym w ust. 5. 

7. Agent ubezpieczeniowy niezw∏ocznie
informuje organ nadzoru o ka˝dym
przypadku zmiany danych, o których
mowa w ust. 3 pkt 2—4.”;

15) w art. 19:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Organ nadzoru mo˝e na∏o˝yç kary pieni´˝ne
okreÊlone w art. 212 ust. 1 ustawy o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej, je˝eli zak∏ad ubez-
pieczeƒ nie zg∏asza do rejestru agentów
ubezpieczeniowych przedsi´biorcy, z któ-
rym zawar∏ umow´ agencyjnà, nie zg∏asza
zmian danych obj´tych wpisem do rejestru
agentów ubezpieczeniowych lub nie zwraca
si´ z wnioskiem o wykreÊlenie z rejestru
agentów ubezpieczeniowych przedsi´bior-
cy, z którym rozwiàza∏ umow´ agencyjnà,
w terminach okreÊlonych odpowiednio
w art. 38, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1.”, 

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadku zak∏adu ubezpieczeƒ z siedzi-
bà w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej, wykonujàcego dzia∏alnoÊç ubezpie-
czeniowà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie przepisów rozdzia-
∏u 7 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
wej, na potrzeby kontroli i nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià tego zak∏adu ubezpieczeƒ
w zakresie korzystania z agentów ubezpie-
czeniowych stosuje si´ odpowiednio
art. 139 oraz art. 205 ust. 2 ustawy o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej.”;

16) art. 22 i 23 otrzymujà brzmienie:

„Art. 22. 1. Broker ubezpieczeniowy z tytu∏u wyko-
nywania dzia∏alnoÊci brokerskiej pod-
lega obowiàzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnoÊci cywilnej obejmujà-
cemu szkody wyrzàdzone osobie po-
szukujàcej ochrony ubezpieczeniowej,
ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu
lub osobie uprawnionej z umowy
ubezpieczenia, w tym tak˝e szkody wy-
rzàdzone przez osoby fizyczne, przez
które broker ubezpieczeniowy wyko-
nuje czynnoÊci brokerskie, oraz pod-
mioty, o których mowa w art. 25. 

2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzial-
noÊci cywilnej, o którym mowa
w ust. 1, obejmuje szkody wyrzàdzone
przez brokera ubezpieczeniowego
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià wykonywanà
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz innych paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej. 
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3. W przypadku brokera ubezpieczenio-
wego, o którym mowa w art. 31, prze-
pisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli broker
ubezpieczeniowy posiada ustanowione
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej ubezpieczenie odpowiedzial-
noÊci cywilnej lub innà równowa˝nà
gwarancj´ w kwocie 1 000 000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia
oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do
wszystkich zdarzeƒ za szkody powsta∏e
z tytu∏u wykonywania czynnoÊci bro-
kerskich wyrzàdzone osobie poszuku-
jàcej ochrony ubezpieczeniowej, ubez-
pieczajàcemu, ubezpieczonemu lub
osobie uprawnionej z umowy ubezpie-
czenia. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych, po zasi´gni´ciu opinii
ogólnopolskich organizacji poÊredni-
ków ubezpieczeniowych i Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubez-
pieczenia obowiàzkowego, o którym
mowa w ust. 1, termin powstania obo-
wiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà
sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczegól-
noÊci pod uwag´ specyfik´ zawodu
brokera ubezpieczeniowego oraz za-
kres realizowanych zadaƒ.

Art. 23. 1. Broker ubezpieczeniowy mo˝e wyko-
nywaç czynnoÊci brokerskie wy∏àcznie
przez osoby fizyczne, które spe∏niajà
wymogi okreÊlone w art. 28 ust. 3
pkt 1 lit. a—e.

2. Broker ubezpieczeniowy sk∏ada, wraz
z niezb´dnymi dokumentami, wniosek
o wpisanie do rejestru brokerów ubez-
pieczeniowych osób fizycznych, o któ-
rych mowa w ust. 1.”;

17) w art. 26 w ust. 1: 

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) poinformowaç poszukujàcego ochrony
ubezpieczeniowej o firmie, pod którà wyko-
nuje dzia∏alnoÊç brokerskà, adresie siedziby,
rejestrze poÊredników ubezpieczeniowych,
do którego jest wpisany, i sposobie spraw-
dzenia wpisu do rejestru oraz, w przypadku
brokera ubezpieczeniowego wpisanego do
rejestru prowadzonego przez organ nadzo-
ru, okazywaç zak∏adowi ubezpieczeƒ i po-
szukujàcemu ochrony ubezpieczeniowej,
przy pierwszej czynnoÊci i na ka˝de ˝àdanie,
zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci
brokerskiej;

2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia
udzieliç na piÊmie porady, w oparciu o rze-
telnà analiz´ ofert w liczbie wystarczajàcej
do opracowania rekomendacji najw∏aÊciw-
szej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie
wyjaÊniç podstawy, na których opiera si´
rekomendacja;”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) poinformowaç poszukujàcego ochrony ubez-
pieczeniowej, przy pierwszej czynnoÊci, o po-
siadanych akcjach albo udzia∏ach zak∏adu
ubezpieczeƒ uprawniajàcych co najmniej do
10 % g∏osów na walnym zgromadzeniu albo
zgromadzeniu wspólników oraz, w przypad-
ku brokera ubezpieczeniowego b´dàcego
osobà prawnà, o akcjach albo udzia∏ach bro-
kera ubezpieczeniowego posiadanych przez
zak∏ad ubezpieczeƒ, uprawniajàcych co naj-
mniej do 10 % g∏osów na walnym zgroma-
dzeniu albo zgromadzeniu wspólników;”, 

c) uchyla si´ pkt 5;

18) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. OkreÊlenia wskazujàce na wykonywanie
dzia∏alnoÊci brokerskiej w zakresie ubez-
pieczeƒ lub reasekuracji mogà byç u˝y-
wane w nazwie lub reklamie oraz do
oznaczania dzia∏alnoÊci wy∏àcznie przez
podmiot posiadajàcy zezwolenie na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej w za-
kresie ubezpieczeƒ lub reasekuracji na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç broker-
skà w zakresie ubezpieczeƒ lub reaseku-
racji na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej zgodnie z art. 31 ust. 1.”;

19) w art. 28: 

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organ nadzoru odmawia wydania zezwo-
lenia w drodze decyzji.”,

b) w ust. 3 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) zda∏a egzamin przed Komisjà Egzaminacyj-
nà dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Re-
asekuracyjnych odpowiednio do zakresu
dzia∏alnoÊci,”, 

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Brokerem ubezpieczeniowym nie mo˝e
byç przedsi´biorca prawomocnie pozba-
wiony prawa prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374
ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i napraw-
cze, w czasie trwania orzeczonego zaka-
zu.”,

d) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres;

2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo
w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;”;

20) w art. 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) imi´ lub imiona i nazwisko oraz adres zamiesz-
kania osoby fizycznej oraz firm´, pod którà
osoba fizyczna wykonuje dzia∏alnoÊç gospo-
darczà, w przypadku osoby prawnej — firm´
przedsi´biorcy, siedzib´ i adres;”;
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21) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Broker ubezpieczeniowy, majàcy sie-
dzib´ lub miejsce zamieszkania w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej, mo˝e wykonywaç dzia∏al-
noÊç brokerskà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, je˝eli jest wpisany
do odpowiedniego rejestru poÊredni-
ków ubezpieczeniowych w tym paƒ-
stwie. 

2. Broker ubezpieczeniowy, o którym mo-
wa w ust. 1, mo˝e rozpoczàç wykony-
wanie dzia∏alnoÊci brokerskiej na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 30 dni od
dnia uzyskania przez organ nadzoru in-
formacji od w∏aÊciwego organu pro-
wadzàcego rejestr poÊredników ubez-
pieczeniowych w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej o zamiarze pod-
j´cia przez brokera ubezpieczeniowego
dzia∏alnoÊci na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

3. W przypadku powzi´cia wiadomoÊci
o naruszeniu prawa w dzia∏alnoÊci bro-
kerskiej wykonywanej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez brokera
ubezpieczeniowego, o którym mowa
w ust. 1, organ nadzoru mo˝e poinfor-
mowaç o tym w∏aÊciwy organ prowa-
dzàcy rejestr poÊredników ubezpiecze-
niowych w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, w którym broker
ubezpieczeniowy jest zarejestrowa-
ny.”;

22) w art. 32: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Broker ubezpieczeniowy przekazujàc infor-
macj´, o której mowa w ust. 2, wskazuje: 

1) paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej,
w którym dzia∏alnoÊç ma byç wykonywa-
na;

2) adres oddzia∏u lub przedstawicielstwa
brokera ubezpieczeniowego w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w któ-
rym dzia∏alnoÊç ma byç wykonywana, je-
˝eli oddzia∏ lub przedstawicielstwo ma
byç ustanowione.”,

b) dodaje si´ ust. 4—7 w brzmieniu:

„4. Organ nadzoru, w terminie 30 dni od dnia
powiadomienia, o którym mowa w ust. 2,
przekazuje w∏aÊciwemu organowi prowa-
dzàcemu rejestr poÊredników ubezpiecze-
niowych w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej, w którym broker ubezpieczenio-
wy zamierza wykonywaç dzia∏alnoÊç, infor-
macj´ o zamiarze podj´cia przez brokera
ubezpieczeniowego dzia∏alnoÊci na teryto-
rium tego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, wraz z informacjà o tym, ˝e bro-

ker ubezpieczeniowy jest wpisany do reje-
stru prowadzonego przez organ nadzoru.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ w przypadku,
gdy paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej, na którego terytorium broker ubezpie-
czeniowy zamierza podjàç dzia∏alnoÊç, nie
wyrazi∏o woli otrzymywania informacji o za-
miarze podejmowania na terytorium tego
paƒstwa cz∏onkowskiego dzia∏alnoÊci przez
brokerów ubezpieczeniowych zarejestrowa-
nych w innych paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej. 

6. Organ nadzoru niezw∏ocznie informuje bro-
kera ubezpieczeniowego: 

1) o przekazaniu informacji, o której mowa
w ust. 4, albo 

2) ˝e paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej, na którego terytorium broker ubez-
pieczeniowy zamierza podjàç dzia∏alnoÊç,
nie wyrazi∏o woli otrzymywania odpo-
wiednich informacji, w przypadku okre-
Êlonym w ust. 5. 

7. Broker ubezpieczeniowy niezw∏ocznie infor-
muje organ nadzoru o ka˝dym przypadku
zmiany danych, o których mowa w ust. 3
pkt 2.”;

23) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zezwolenie wygasa z chwilà Êmierci brokera
ubezpieczeniowego lub z chwilà wykreÊlenia
go z rejestru przedsi´biorców lub ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

24) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ nadzoru mo˝e przeprowadziç w ka˝dym
czasie kontrol´ dzia∏alnoÊci i stanu majàtkowe-
go podmiotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç bro-
kerskà, w zakresie tej dzia∏alnoÊci.”;

25) w art. 36: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby wchodzàce w sk∏ad Komisji powinny
posiadaç wy˝sze wykszta∏cenie oraz wyró˝-
niaç si´ wysokim poziomem wiedzy z dzie-
dziny ubezpieczeƒ osobowych i majàtko-
wych.”, 

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W pracach Komisji mo˝e braç udzia∏
dwóch obserwatorów wy∏onionych wspól-
nie przez ogólnopolskie organizacje broke-
rów.”; 

26) w art. 37: 

a) w ust. 5:

— pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) informacj´, czy agent ubezpieczeniowy,
który dzia∏a na rzecz wi´cej ni˝ jednego
zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie tego sa-
mego dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie z za-
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∏àcznikiem do ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, zawar∏ umow´ obo-
wiàzkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej, o którym mowa
w art. 11 ust. 3, w tym tak˝e informacj´
o numerze polisy, terminie obowiàzywa-
nia tej umowy ubezpieczenia oraz na-
zwie zak∏adu ubezpieczeƒ, z którym za-
warto t´ umow´;

5) informacj´, czy agent ubezpieczeniowy
wykonuje dzia∏alnoÊç na terytorium inne-
go paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej;”,

— dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) informacj´, czy z przedsi´biorcà rozwià-
zano umow´ agencyjnà z powodu wyko-
nywania przez agenta ubezpieczeniowe-
go dzia∏alnoÊci z naruszeniem przepisów
prawa, umowy agencyjnej, starannoÊci
lub dobrych obyczajów ze wskazaniem
zak∏adu ubezpieczeƒ, który rozwiàza∏
umow´ agencyjnà, oraz informacj´,
o której mowa w art. 42 ust. 3a — na
wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ lub przed-
si´biorcy, którego informacja dotyczy,
z∏o˝ony zgodnie z ust. 6a.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Informacje z rejestru brokerów ubezpiecze-
niowych sà udzielane na wniosek i obejmu-
jà informacje, czy: 

1) przedsi´biorca jest wpisany do rejestru
brokerów ubezpieczeniowych;

2) osoba fizyczna jest wpisana do rejestru
brokerów ubezpieczeniowych jako oso-
ba, przy pomocy której broker ubezpie-
czeniowy wykonuje czynnoÊci broker-
skie;

3) broker ubezpieczeniowy zawar∏ umow´
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej, o którym mowa
w art. 22 ust. 1, w tym tak˝e informacj´
o numerze polisy, terminie obowiàzywa-
nia tej umowy ubezpieczenia oraz nazwie
zak∏adu ubezpieczeƒ, z którym zawarto t´
umow´;

4) broker ubezpieczeniowy wykonuje dzia-
∏alnoÊç na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.”, 

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Informacji okreÊlonych w ust. 5 pkt 6 udzie-
la Polska Izba Ubezpieczeƒ.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady i tryb prowadzenia reje-
stru poÊredników ubezpieczeniowych, zasa-
dy wspó∏pracy organu nadzoru i Polskiej
Izby Ubezpieczeƒ w zakresie dotyczàcym
udzielania informacji okreÊlonych w ust. 5

pkt 6, a tak˝e sposób udost´pniania infor-
macji z tego rejestru, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia
sprawnego funkcjonowania rejestru.”;

27) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. Zak∏ad ubezpieczeƒ sk∏ada, wraz z nie-
zb´dnymi dokumentami, wniosek o wpi-
sanie do rejestru agentów ubezpiecze-
niowych podmiotu, z którym zawar∏
umow´ agencyjnà, niezw∏ocznie po za-
warciu tej umowy, lecz nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni.”;

28) w art. 39 ust. 2—4 otrzymujà brzmienie: 

„2. Organ nadzoru mo˝e odmówiç wpisu do reje-
stru agentów ubezpieczeniowych, je˝eli osoby
fizyczne, przy pomocy których majà byç wyko-
nywane czynnoÊci agencyjne, nie spe∏niajà
wymogów okreÊlonych w art. 9 ust. 1 lub
agent ubezpieczeniowy nie spe∏nia warunku,
o którym mowa w art. 9 ust. 1a. Odmowa wpi-
su nast´puje w drodze decyzji.

3. Je˝eli wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ dotyczy
agenta ubezpieczeniowego wykonujàcego ju˝
dzia∏alnoÊç agencyjnà na rzecz innego lub in-
nych zak∏adów ubezpieczeƒ i wpisanego do re-
jestru agentów ubezpieczeniowych, organ
nadzoru uzupe∏nia dane, o których mowa od-
powiednio w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób sk∏adania wniosków o wpis albo o zmian´
wpisu do rejestru agentów ubezpieczenio-
wych oraz wykaz dokumentów do∏àczanych
do takich wniosków, majàc w szczególnoÊci na
uwadze zapewnienie sprawnego funkcjono-
wania rejestru oraz pe∏nej informacji o oso-
bach, przy pomocy których majà byç wykony-
wane czynnoÊci agencyjne w zakresie spe∏nia-
nia wymogów okreÊlonych w art. 9 ust. 1.”;

29) w art. 40:

a) w ust. 1: 

— w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w przypadku agenta ubezpieczeniowego
dzia∏ajàcego na rzecz wi´cej ni˝ jednego
zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie tego sa-
mego dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie z za-
∏àcznikiem do ustawy o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej, numer polisy potwierdzajà-
cej zawarcie umowy obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej, o którym mowa w art. 11 ust. 3, ter-
min obowiàzywania tej umowy ubezpie-
czenia oraz nazw´ zak∏adu ubezpieczeƒ,
z którym zawarto t´ umow´.”,
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b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dane dotyczàce podmiotu, obejmujàce: 

a) nazw´ podmiotu lub firm´ oraz infor-
macj´, czy agent ubezpieczeniowy jest
bankiem, spó∏dzielczà kasà oszcz´dno-
Êciowo-kredytowà albo innym pod-
miotem, do którego stosuje si´ szcze-
gólne zasady w zakresie spe∏niania
przez osoby wykonujàce czynnoÊci
agencyjne warunku, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 5,

b) siedzib´ i adres,

c) numer w rejestrze przedsi´biorców;”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w przypadku agenta ubezpieczeniowego
dzia∏ajàcego na rzecz wi´cej ni˝ jednego
zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie tego sa-
mego dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie z za-
∏àcznikiem do ustawy o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej, numer polisy potwierdzajà-
cej zawarcie umowy obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej, o którym mowa w art. 11 ust. 3, ter-
min obowiàzywania tej umowy ubezpie-
czenia oraz nazw´ zak∏adu ubezpieczeƒ,
z którym zawarto t´ umow´;”,

— dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu: 

„6) wykaz wspólników lub cz∏onków zarzàdu,
zawierajàcy dane okreÊlone w ust. 1 pkt 2
lit. a—c.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rejestr agentów ubezpieczeniowych,
w przypadku agentów ubezpieczeniowych
wykonujàcych dzia∏alnoÊç agencyjnà na te-
rytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, zawiera dodatkowo: 

1) wykaz paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, w których dzia∏alnoÊç jest wyko-
nywana;

2) adres oddzia∏u lub przedstawicielstwa
agenta ubezpieczeniowego w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w któ-
rym dzia∏alnoÊç ma byç wykonywana, je-
˝eli oddzia∏ lub przedstawicielstwo ma
byç ustanowione;

3) nazw´ i siedzib´ zak∏adu ubezpieczeƒ,
w imieniu lub na rzecz którego agent
ubezpieczeniowy ma wykonywaç dzia∏al-
noÊç agencyjnà w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej;

4) informacj´ o ustanowionym ubezpiecze-
niu odpowiedzialnoÊci cywilnej lub innej
równowa˝nej gwarancji, o której mowa
w art. 17 ust. 3 pkt 4.”; 

30) w art. 41 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Organ nadzoru dokonuje wpisu zmian do reje-
stru agentów ubezpieczeniowych na podsta-

wie wniosku z∏o˝onego przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ wraz z niezb´dnymi dokumentami.

3. Organ nadzoru mo˝e odmówiç dokonania
wpisu zmian do rejestru agentów ubezpiecze-
niowych, je˝eli osoby fizyczne, przy pomocy
których majà byç wykonywane czynnoÊci
agencyjne, nie spe∏niajà wymogów okreÊlo-
nych w art. 9 ust. 1 lub agent ubezpieczeniowy
nie spe∏nia warunku, o którym mowa w art. 9
ust. 1a. Odmowa dokonania wpisu zmian na-
st´puje w drodze decyzji.”;

31) w art. 42:

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Z chwilà rozwiàzania umowy agencyjnej za-
k∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝ w terminie
7 dni, wystàpiç do organu nadzoru z wnio-
skiem o wykreÊlenie agenta ubezpieczenio-
wego z rejestru agentów ubezpieczenio-
wych. 

2. Je˝eli wniosek dotyczy agenta ubezpiecze-
niowego wykonujàcego dzia∏alnoÊç agen-
cyjnà na rzecz wi´cej ni˝ jednego zak∏adu
ubezpieczeƒ, organ nadzoru zmienia dane,
o których mowa odpowiednio w art. 40
ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3.

3. Je˝eli przyczynà rozwiàzania umowy agen-
cyjnej jest wykonywanie przez agenta ubez-
pieczeniowego dzia∏alnoÊci z naruszeniem
przepisów prawa, umowy agencyjnej, sta-
rannoÊci lub dobrych obyczajów, zak∏ad
ubezpieczeƒ informuje o tym organ nadzo-
ru, a informacja o przyczynie rozwiàzania
umowy agencyjnej ze wskazaniem informu-
jàcego zak∏adu ubezpieczeƒ jest odnotowy-
wana w rejestrze agentów ubezpieczenio-
wych.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

„3a. W przypadku powzi´cia przez zak∏ad ubez-
pieczeƒ informacji, ˝e przedsi´biorca,
z którym rozwiàzano umow´ agencyjnà
z przyczyny okreÊlonej w ust. 3, wystàpi∏
na drodze sàdowej lub innej w∏aÊciwej
o stwierdzenie wadliwoÊci rozwiàzania
umowy agencyjnej przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ, zak∏ad ubezpieczeƒ niezw∏ocznie, lecz
nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni od dnia po-
wzi´cia wiadomoÊci o wystàpieniu przez
agenta na drog´ sàdowà lub innà w∏aÊci-
wà, informuje o tym organ nadzoru, a oko-
licznoÊç ta jest odnotowywana w rejestrze
agentów ubezpieczeniowych.

3b. O prawomocnym rozstrzygni´ciu przez
sàd lub inny w∏aÊciwy organ w przedmio-
cie prawid∏owoÊci albo wadliwoÊci rozwià-
zania umowy agencyjnej z przyczyn okre-
Êlonych w ust. 3 zak∏ad ubezpieczeƒ nie-
zw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝ w ciàgu
3 dni od dnia uprawomocnienia si´ takie-
go rozstrzygni´cia, poinformuje organ
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nadzoru. W takim przypadku wykreÊla si´
z rejestru informacje, o których mowa
w ust. 3 lub ust. 3a.

3c. OdpowiedzialnoÊç za zgodnoÊç ze stanem
rzeczywistym informacji, o których mowa
w ust. 3—3b, oraz ich wykorzystanie przez
podmioty, którym takie informacje zosta∏y
udost´pnione, ponosi zak∏ad ubezpieczeƒ,
który przekaza∏ te informacje.”, 

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Informacj´ o wykreÊleniu agenta ubezpie-
czeniowego z rejestru agentów ubezpiecze-
niowych organ nadzoru niezw∏ocznie, lecz
nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia wy-
kreÊlenia, przekazuje w∏aÊciwemu organowi
prowadzàcemu rejestr poÊredników ubez-
pieczeniowych w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, w którym agent ubezpie-
czeniowy wykonuje dzia∏alnoÊç.”;

32) w art. 44: 

a) w ust. 1:

— w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,”,

— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 5—8 w brzmieniu:

„5) w przypadku brokera ubezpieczeniowego
wykonujàcego dzia∏alnoÊç brokerskà na
terytorium innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej: 

a) wykaz paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, w których dzia∏alnoÊç jest
wykonywana,

b) adres oddzia∏u lub przedstawicielstwa
brokera ubezpieczeniowego w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
w którym dzia∏alnoÊç ma byç wykony-
wana, je˝eli oddzia∏ lub przedstawi-
cielstwo zosta∏y ustanowione;

6) rodzaj dzia∏alnoÊci brokerskiej;

7) wykaz osób fizycznych, przy pomocy któ-
rych broker ubezpieczeniowy wykonuje
czynnoÊci brokerskie, zawierajàcy dane,
o których mowa w pkt 2 lit. a—c;

8) numer polisy potwierdzajàcej zawarcie
umowy obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej, o którym
mowa w art. 22 ust. 1, termin obowiàzy-
wania tej umowy ubezpieczenia oraz na-
zw´ zak∏adu ubezpieczeƒ, z którym za-
warto t´ umow´.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 4—7 w brzmieniu:

„4) w przypadku brokera ubezpieczeniowego
wykonujàcego dzia∏alnoÊç brokerskà na te-
rytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej: 

a) wykaz paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, w których dzia∏alnoÊç jest wyko-
nywana,

b) adres oddzia∏u lub przedstawicielstwa
brokera ubezpieczeniowego w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w któ-
rym dzia∏alnoÊç ma byç wykonywana, je-
˝eli oddzia∏ lub przedstawicielstwo zosta-
∏y ustanowione;

5) rodzaj dzia∏alnoÊci brokerskiej;

6) wykaz osób fizycznych, przy pomocy któ-
rych broker ubezpieczeniowy wykonuje
czynnoÊci brokerskie, zawierajàcy dane,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a—c;

7) numer polisy potwierdzajàcej zawarcie
umowy obowiàzkowego ubezpieczenia od-
powiedzialnoÊci cywilnej, o którym mowa
w art. 22 ust. 1, termin obowiàzywania tej
umowy ubezpieczenia oraz nazw´ zak∏adu
ubezpieczeƒ, z którym zawarto t´ umo-
w´.”;

33) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. W przypadku ka˝dej zmiany danych,
obj´tych wpisem do rejestru brokerów
ubezpieczeniowych, broker ubezpie-
czeniowy niezw∏ocznie, lecz nie póê-
niej ni˝ w terminie 7 dni od dnia zaist-
nienia tych zmian, jest obowiàzany z∏o-
˝yç do organu nadzoru wniosek o do-
konanie zmian treÊci wpisu wraz z nie-
zb´dnymi dokumentami.

2. Organ nadzoru mo˝e odmówiç doko-
nania zmian wpisu do rejestru broke-
rów ubezpieczeniowych, je˝eli osoba
fizyczna lub prawna nie spe∏nia warun-
ków okreÊlonych w art. 28. Odmowa
dokonania wpisu zmian nast´puje
w drodze decyzji.

3. Organ nadzoru mo˝e odmówiç wpisu
do rejestru brokerów ubezpieczenio-
wych, je˝eli osoby fizyczne, przy po-
mocy których majà byç wykonywane
czynnoÊci brokerskie, nie spe∏niajà wy-
mogów okreÊlonych w art. 28 ust. 3
pkt 1 lit. a—e. Odmowa wpisu nast´-
puje w drodze decyzji. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób sk∏adania wniosków
o zmian´ wpisu do rejestru brokerów
ubezpieczeniowych oraz wykaz doku-
mentów do∏àczanych do takich wnio-
sków, w szczególnoÊci majàc na uwa-
dze zapewnienie sprawnego funkcjo-
nowania rejestru oraz pe∏nej informa-
cji o osobach, przy pomocy których
majà byç wykonywane czynnoÊci bro-
kerskie w zakresie spe∏niania wymo-
gów okreÊlonych w art. 28 ust. 3 pkt 1
lit. a—e.”;
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34) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto, nie b´dàc agentem ubezpieczeniowym,
brokerem ubezpieczeniowym lub reasekura-
cyjnym albo podmiotem wykonujàcym czyn-
noÊci agencyjne albo czynnoÊci brokerskie
w zakresie ubezpieczeƒ lub reasekuracji na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z art. 16 ust. 1 i art. 31 ust. 1, u˝ywa okreÊleƒ
wskazujàcych na wykonywanie czynnoÊci
agencyjnych albo czynnoÊci brokerskich w za-
kresie ubezpieczeƒ lub reasekuracji w nazwie,

reklamie lub do oznaczania w∏asnej dzia∏alno-
Êci gospodarczej

podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo karze pozbawienia wolnoÊci do
roku.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 oraz
z 2005 r. Nr 14, poz. 115) w za∏àczniku w cz´Êci II
ust. 30 otrzymuje brzmienie:
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Cz´Êç Przedmiot op∏aty skarbowej Stawka Zwolnienia

1 2 3 4

II CzynnoÊci urz´dowe

„30. Od zmiany wpisu do rejestru
agentów ubezpieczeniowych:
1) 50 % stawki okreÊlonej od

wpisu, z zastrze˝eniem pkt 2,
2) 100 % stawki okreÊlonej od

wpisu, je˝eli zmiana wpisu na-
stàpi na wniosek zak∏adu
ubezpieczeƒ w zwiàzku z za-
warciem umowy agencyjnej
z agentem ubezpieczenio-
wym, który zosta∏ wpisany do
rejestru na uprzedni wniosek
innego zak∏adu ubezpieczeƒ

Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpiecze-
niowych obejmujàca: 
1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten

nie zosta∏ nadany, numer paszportu, dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwier-
dzajàcego to˝samoÊç, adres zamieszkania,
numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
albo numer w rejestrze przedsi´biorców, fir-
m´ przedsi´biorcy, pod którà wykonywana
jest dzia∏alnoÊç gospodarcza, siedzib´ i adres
— w przypadku agenta ubezpieczeniowego
b´dàcego osobà fizycznà, 

2) nazw´ podmiotu lub firm´, siedzib´ i adres,
numer w rejestrze przedsi´biorców —
w przypadku agenta ubezpieczeniowego b´-
dàcego osobà prawnà lub jednostkà organi-
zacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, 

3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten
nie zosta∏ nadany, numer paszportu, dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwier-
dzajàcego to˝samoÊç, adres zamieszkania —
w przypadku osób fizycznych, przy pomocy
których agent ubezpieczeniowy wykonuje
czynnoÊci agencyjne, 

4) numer polisy potwierdzajàcy zawarcie umo-
wy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej, dat´ obowiàzywania tej
umowy ubezpieczenia oraz nazw´ zak∏adu
ubezpieczeƒ, z którym zawarto t´ umow´ —
w przypadku agenta ubezpieczeniowego
dzia∏ajàcego na rzecz wi´cej ni˝ jednego za-
k∏adu ubezpieczeƒ w zakresie tego samego
dzia∏u ubezpieczeƒ, zgodnie z za∏àcznikiem
do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,

5) wykreÊlenie agenta ubezpieczeniowego na
wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ.”

Art. 3. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959) w art. 220
w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) tworzenie i wykonywanie informatycznych baz
danych w zakresie statystyki ubezpieczeniowej,

a w szczególnoÊci danych o przebiegu szkodowo-
Êci w poszczególnych rodzajach ubezpieczeƒ oraz
baz danych niezb´dnych do przeciwdzia∏ania
przest´pczoÊci ubezpieczeniowej, w tym informa-
cji o wyp∏aconych odszkodowaniach lub Êwiad-
czeniach i osobach przeciwko którym by∏o pro-
wadzone post´powanie karne w zwiàzku z podej-



rzeniem pope∏nienia przez nie przest´pstwa na
szkod´ zak∏adu ubezpieczeƒ, zakoƒczone wyro-
kiem skazujàcym lub warunkowym umorzeniem
post´powania;”.

Art. 4. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzo-
rze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 i Nr 170,
poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96,
poz. 959) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 17 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Komisja udziela informacji w∏aÊciwym orga-
nom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
oraz mo˝e wyst´powaç o udzielenie informacji
do tych organów w sprawach poÊrednictwa
ubezpieczeniowego, w szczególnoÊci dotyczà-
cych wykreÊlenia agenta ubezpieczeniowego
lub brokera ubezpieczeniowego z rejestru po-
Êredników ubezpieczeniowych.”;

2) w art. 20 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) stwarzanie mo˝liwoÊci polubownego i pojed-
nawczego rozstrzygania sporów mi´dzy:

a) ubezpieczajàcymi, ubezpieczonymi, uposa-
˝onymi lub uprawnionymi z umów ubezpie-
czenia a zak∏adami ubezpieczeƒ,

b) ubezpieczajàcymi, ubezpieczonymi, uposa-
˝onymi lub uprawnionymi z umów ubezpie-
czenia a agentami ubezpieczeniowymi,

c) ubezpieczajàcymi, ubezpieczonymi, uposa-
˝onymi lub uprawnionymi z umów ubezpie-
czenia a brokerami ubezpieczeniowymi,

d) towarzystwami emerytalnymi a cz∏onkami
tych towarzystw oraz wynik∏ych z uczestnic-
twa w pracowniczych programach emery-
talnych,

w szczególnoÊci poprzez organizowanie sàdów
polubownych do rozpatrywania tych sporów;”;

3) w art. 26 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyst´powaç do zak∏adów ubezpieczeƒ, fundu-
szy emerytalnych, towarzystw emerytalnych,
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Ubezpie-
czeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Pol-
skiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych o udzielenie informacji lub wyjaÊnieƒ,
udost´pnianie akt oraz dokumentów, w szcze-
gólnoÊci: 

a) w sprawach indywidualnych, z zastrze˝e-
niem ust. 5,

b) w sprawach postanowieƒ ogólnych warun-
ków ubezpieczenia, które wed∏ug Rzecznika
sà niekorzystne dla osób ubezpieczajàcych,
ubezpieczonych, uposa˝onych lub upraw-
nionych z umów ubezpieczenia,

c) dotyczàcych wewn´trznych regulacji tych
instytucji, które wed∏ug Rzecznika sà nieko-

rzystne dla osób wymienionych w art. 5
ust. 1,

d) na temat nieprawid∏owej obs∏ugi osób wy-
mienionych w art. 5 ust. 1, Êwiadczonej
przez te instytucje;”.

Art. 5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych niezw∏ocznie poinformuje Komisj´ Europej-
skà, ˝e zastrzega wymóg informowania Komisji Nad-
zoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, jako or-
ganu prowadzàcego rejestr poÊredników ubezpiecze-
niowych, przez w∏aÊciwe organy w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej, prowadzàce rejestry po-
Êredników ubezpieczeniowych, o zamiarze podj´cia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊci
w zakresie poÊrednictwa ubezpieczeniowego przez
poÊredników ubezpieczeniowych zarejestrowanych
w tych paƒstwach cz∏onkowskich. 

Art. 6. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

Art. 7. 1. Wpisy do rejestru agentów ubezpiecze-
niowych dotyczàce przedsi´biorców wykonujàcych
dzia∏alnoÊç agencyjnà jako dzia∏alnoÊç uzupe∏niajàcà
do podstawowej dzia∏alnoÊci gospodarczej, dokonane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, zachowujà moc,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Agenci ubezpieczeniowi, o których mowa
w ust. 1, sà obowiàzani dostosowaç dzia∏alnoÊç agen-
cyjnà do wymogu okreÊlonego w art. 9 ust. 1 pkt 5
ustawy wymienionej w art. 1, w terminie 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. Organ nadzoru doko-
nuje zmian w rejestrze agentów ubezpieczeniowych
na podstawie wniosku dokonanego przez zak∏ad ubez-
pieczeƒ.

3. W przypadku gdy agent ubezpieczeniowy, o któ-
rym mowa w ust. 2, nie dostosowa∏ swojej dzia∏alno-
Êci do wymogu okreÊlonego w art. 9 ust. 1 pkt 5 usta-
wy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà w terminie wskazanym w ust. 2, umowa
agencyjna wygasa z up∏ywem 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, a zak∏ad ubezpieczeƒ
sk∏ada wniosek, o którym mowa w art. 42 ustawy wy-
mienionej w art. 1.

Art. 8. 1. Agenci ubezpieczeniowi, o których mo-
wa w art. 9 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, zarejestro-
wani przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
którzy nie spe∏niajà warunku okreÊlonego w art. 9 ust.
1 pkt 1, 3 i 5 ustawy wymienionej w art. 1, sà obowià-
zani dostosowaç dzia∏alnoÊç agencyjnà do wymogu
okreÊlonego w art. 9 ust. 1a ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

2. Zak∏ad ubezpieczeƒ, niezw∏ocznie po spe∏nieniu
przez agenta ubezpieczeniowego warunku okreÊlone-
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go w art. 9 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sk∏ada wnio-
sek o zmian´ wpisu do rejestru agentów ubezpiecze-
niowych.

3. W przypadku gdy agent ubezpieczeniowy, o któ-
rym mowa w ust. 1, nie dostosowa∏ swojej dzia∏alno-
Êci do wymogu okreÊlonego w art. 9 ust. 1a ustawy
wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà w terminie wskazanym w ust. 1, umowa agen-
cyjna wygasa z up∏ywem 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, a zak∏ad ubezpieczeƒ sk∏ada
wniosek, o którym mowa w art. 42 ustawy wymienio-
nej w art. 1.

Art. 9. Agenci ubezpieczeniowi, o których mowa
w art. 9 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, zarejestrowani przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, mogà nie
spe∏niaç warunku okreÊlonego w:

1) art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 —
je˝eli prawomocny wyrok skazujàcy zapad∏ przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, lub

2) art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 10. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zak∏ady ubezpieczeƒ sk∏adajà wnioski o zmia-
n´ danych obj´tych wpisem do rejestru agentów
ubezpieczeniowych w zakresie dotyczàcym zak∏adu
ubezpieczeƒ, z którym agent ubezpieczeniowy zawar∏
umow´ ubezpieczenia, o której mowa w art. 11 ust. 3
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, terminu obowiàzywania tej umowy
oraz informacji, ˝e agent ubezpieczeniowy jest ban-
kiem, spó∏dzielczà kasà oszcz´dnoÊciowo-kredytowà
albo innym podmiotem, do którego stosuje si´ szcze-
gólne zasady w zakresie spe∏niania przez osoby wyko-
nujàce czynnoÊci agencyjne warunku, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 5.

Art. 11. 1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy brokerzy ubezpieczeniowi sà obowià-
zani z∏o˝yç wniosek o zmian´ wpisu do rejestru broke-

rów ubezpieczeniowych w zakresie osób fizycznych,
przy pomocy których wykonywane sà czynnoÊci bro-
kerskie, zak∏adu ubezpieczeƒ, z którym broker ubez-
pieczeniowy zawar∏ umow´ obowiàzkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, numeru polisy
oraz terminu obowiàzywania tej umowy.

2. Organ nadzoru mo˝e odmówiç, w drodze decy-
zji, dokonania zmian wpisu do rejestru brokerów ubez-
pieczeniowych, je˝eli broker ubezpieczeniowy nie spe∏-
nia warunków okreÊlonych w art. 28 ustawy wymienio-
nej w art. 1 lub osoby fizyczne, o których mowa w ust.
1, nie spe∏niajà wymogów okreÊlonych w art. 28 ust. 3
pkt 1 lit. a—e ustawy wymienionej w art. 1. 

Art. 12. Przepisy art. 7 ust. 2 i art. 28 ust. 3 ustawy
wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà stosuje si´ do poÊredników ubezpieczenio-
wych prawomocnie pozbawionych prawa prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 13. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie przepisów upowa˝niajàcych zmienianych niniej-
szà ustawà pozostajà w mocy do czasu wejÊcia w ˝y-
cie przepisów wydanych na podstawie przepisów
upowa˝niajàcych w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 3 w zakresie dodawanego art. 4c, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia
og∏oszenia;

2) art. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie, lit. c i d, pkt 31
lit. b oraz art. 3, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
12 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

3) art. 5, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 3 marca 2005 r. 

o dop∏atach do umów na budow´ niektórych typów statków morskich

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla sposób udzielania dop∏at
z bud˝etu paƒstwa do umów na budow´ w polskich
stoczniach niektórych typów statków morskich, okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 1177/2002

z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczàcym tymczasowego
mechanizmu ochronnego dla przemys∏u stoczniowego
(Dz. Urz. WE L 172 z 2.07.2002; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 485, z póên. zm.1)).

———————
1) Wymienione rozporzàdzenie zosta∏o zmienione rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 502/2004 z dnia 11 marca 2004 r. zmienia-

jàcym rozporzàdzenie (WE) nr 1177/2002 dotyczàce tymczasowego mechanizmu ochronnego dla przemys∏u stoczniowe-
go (Dz. Urz. WE L 081 z 19.03.2004).


