
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 lipca 2021 r. 

Poz. 1298 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I  POLITYKI REGIONALNEJ 1) 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy 
gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących 

ubezpieczenia uzupełniające 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu 
wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz. U. poz. 1006), 
z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych 
przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz. U. poz. 768). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 
oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących 
ubezpieczenia uzupełniające (Dz. U. poz. 768), które stanowią: 

„2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1935 z dnia 
13 maja 2019 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do re-
gulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpiecze-
niowych i reasekuracyjnych (Dz. Urz. UE L 301 z 22.11.2019, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 308 z 29.11.2019, 
str. 135).” 

„§ 2. Umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do 
końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.”. 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński 

  

                                                           
1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na pod-

stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakre-
su działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719). 



  

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1298 
 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. (poz. 1298) 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 18 maja 2018 r. 

w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych 
przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające2) 

Na podstawie art. 20 ust. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa minimalną sumę gwarancji ubezpieczeniowej wymaganej od agenta oferującego ubez-
pieczenia uzupełniające wykonującego czynności agencyjne, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. 
o dystrybucji ubezpieczeń, na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, 
zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1130). 

§ 2. 1.3) Minimalna suma gwarancji ubezpieczeniowej, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość 
w złotych 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową gwarancji ubezpieczenio-
wej, oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. 

2. Równowartość w złotych wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 1, przelicza się według średniego kursu 
euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa gwarancji ubezpieczeniowej 
została zawarta. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 

 

                                                           
1) Obecnie działem administracji rządowej – instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719). 

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 
20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, str. 19 oraz Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2018, 
str. 28). 

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących 
ubezpieczenia uzupełniające (Dz. U. poz. 768), które weszło w życie z dniem 12 czerwca 2020 r. 




