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Rola po œred ni ków
w pro ce sie sprze da ¿y us³ug ubez pie cze nio wych

Ry nek ubez pie czeñ sta no wi istot ny seg ment ryn ku go spo darcze go ka ¿ de go
pañ stwa. Po dob nie jak i w in nych dzie dzi nach go spo da ro wa nia po ja wia siê
w dzia³al no œci ubez pie cze nio wej pro blem do tar cia do po ten cjal ne go klien ta
i sprze da ¿y us³ugi ubez pie cze nio wej. Jed nym z naj wa ¿niej szych ele men tów
w two rze niu stra te gii mar ke tin go wej dla zak³adu ubez pie czeñ jest okre œle nie spo -
so bu dys try bu cji us³ug. W pro ce sie tym mo ¿na ko rzy staæ z ró¿ ne go typu kana³ów 
dys try bu cji. Przy po mnij my, ¿e przez kana³ dys try bu cji ro zu mie my „sieæ in sty tu cji 
lub jed no stek, któ re wy ko nuj¹ dzia³ania mar ke tin go we w celu prze ka za nia pro -
duk tu od to wa rzy stwa ubez pie cze nio we go do na byw cy”1. Kana³y dys try bu cji wy -
stê puj¹ce na ryn ku ubez pie cze nio wym mo¿emy po dzie liæ na dwie pod sta wo we
gru py:

1) dys try bu cjê bez po œred ni¹, w któ rej us³uga tra fia bez po œred nio od jej wy -
twór cy do kon su men ta,

2) dys try bu cjê po œred ni¹, wy stê puj¹c¹ wów czas, gdy w pro ce sie sprze da ¿y po -
ja wiaj¹ siê po œred ni cy po miê dzy us³ugo dawc¹ a kon su men tem.
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1 K. R o d e k,  J. V i s a n,  Mar ke ting ubez pie czeñ na ¿y cie, War sza wa 1996, s. 225.

W y  k r e s  1

Typy kana³ów us³ug ubez pie cze nio wych

• r ó d ³ o : Opra co wa nie w³asne na pod sta wie: B. N o  w a  t o r  s k a - R o  m a  n i a k,  Mar ke ting
us³ug ubez pie cze nio wych, War sza wa 1996, s. 74. 



W pro ces ie spr zed a¿y zak³ad ube zpi eczeñ mo¿e kor zys taæ z jed nego b¹dŸ kil ku
kana³ów dys tryb ucji. Ka¿ da z prz yjêt ych form po siada swo je wady i za lety. Dys tryb ucja 
bez poœr edn ia ogran icza dostêp do szer szego krêgu odbi orców, po zwala jed nak na lepsz¹ 
kontrolê wy kon ania us³ugi, jej in dyw idu alizacjê oraz uzys kanie bezp oœre dnich in form acji 
od ko nsum ent ów o po ziom ie ofer owa nych us³ug oraz struk tur ze po trzeb. Szyb ki
przep³yw in form acji stwa rza mo¿l iwoœæ na tychm iast owych re akc ji na zmia ny po pytu
oraz be zpo œredni¹ ko ntr olê nad za wier any mi umow ami2. Niew¹tpli wie dys tryb ucja poœ -
redn ia wy maga wi êks zych nak³adów fi nans owy ch, ale ko rzyœ ci p³yn¹ce z tej for my po -
wod uj¹, ¿e jest ona naj bard ziej roz pow szechni ona w spr zed a¿y ube zpi eczeñ. Wœr ód
owych korzyœci nale¿y przede wszyst kim wymien iæ te, które le¿¹ po stro nie na bywcy,
gdy¿ obok ja koœci pro duktu jak oœæ obs³ugi jest na der cz êsto elem entem de cyd uj¹cym
o wy bor ze zak³adu ub ezp ieczeñ. Ogromn ie wa¿na jest oszczê dnoœæ cza su dla ubezp iecz -
aj¹cego, jak równi e¿ mo¿li woœæ uzys kania szcz egó³owych in form acji do tycz¹cych czy
to pro duktu, czy te¿ zak³adów ube zpie czeñ (w tym ostatn im przy padku szcz egól na rola
przy pada bro ker om ubezp iecz enio wym). Ubezp iecz aj¹cy mo¿e uzysk aæ równi e¿ po moc
w za kres ie zarz¹dza nia ry zyk iem, a wiêc jego ident yfi kac ji, po miaru oraz oprac owa nia
pro gramu ubezp iecz enia, czy te¿ w za kres ie zg³aszan ia roszc zeñ oraz li kwid acji sz kód.
Obok ko rzyœ ci p³yn¹cych z wy sok iej oceny jako œci obs³ugi przez konsumentów nie -
zwyk le istotna dla zak³adu ubezpi eczeñ jest mo¿liw oœæ do tarc ia do sze rok iego krê gu
odb ior ców, jak rów nie¿ mo¿ liw oœæ bez poœ redn iego od dzia³ywan ia na ich de cyz je do -
tycz¹ce za kupu us³ugi ubezp iecz enio wej. Wspó³pra ca zak³adów ube zpieczeñ z bro ker -
ami u³atwia pro ces za wier ania umowy, poni ewa¿ ne goc jacje w tym przy padku s¹
³atwiejs ze i szyb sze, po zwal aj¹c na za oszc zêdzenie cza su (a w kon sek wencji pie niê dzy)
w spra wach ru tyn owy ch.

Po œred nic two w dzia³al no œci ubez pie cze nio wej sta no wi nie zwy kle wa ¿ne za -
gad nie nie, cze go do wo dem jest ure gu lo wa nie po wy ¿ szej kwe stii w Usta wie
o dzia³al no œci ubez pie cze nio wej z dnia 28 lip ca 1990 r.3 Dzia³al noœæ po œred ni ków 
wp³ywa bo wiem na pra wid³owe funk cjo no wa nie zak³adów ubez pie czeñ oraz ich
od biór w œwia do mo œci ubez pie czo nych, a tym sa mym na sto pieñ za ufa nia do in -
sty tu cji ubez pie cze nia. Kwe stia ta nie ro ze rwal nie wi¹¿e siê z za pew nie niem kon -
su men tom ryn ku ubez pie cze nio we go w³aœci wej ochro ny zwi¹za nej z za war ciem
umo wy ubez pie cze nia.

W oma wia nym za kre sie wy po wia da³o siê nie jed no krot nie wie lu wy bit nych
znaw ców przed mio tu, a dys ku sja wokó³ za sad okre œlaj¹cych dzia³al noœæ po œred -
ni ków na pol skim ryn ku trwa nadal. Owe gor¹ce po le mi ki wyp³ywaj¹ z fak tu
kszta³to wa nia siê in sty tu cji w prak ty ce, do sto so wy wa nia prze pi sów praw nych do
re aliów pol skich i do wy mo gów Unii Eu ro pej skiej. Na le ¿y rów nie¿ nad mie niæ, ¿e 
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2 B. N o  w a  t o r  s k a  - R o  m a  n i a k,  Mar ke ting us³ug ubez pie cze nio wych, War sza wa 1996,
s. 74.

3 Usta wa o dzia³al no œci ubez pie cze nio wej z dnia 28 lip ca 1990 r., tekst jed no li ty Dz. U. nr 11,
poz. 62 z póŸ niej szy mi zmia na mi.



trwaj¹ pra ce nad ko dy fi ka cj¹ pol skie go pra wa ubez pie czeñ go spo dar czych, w tym 
przy go to wa nie od rêb nej usta wy re gu luj¹cej pro ble ma ty kê po œred nic twa.

W pol skim pra wie po jê cie po œred nic twa ubez pie cze nio we go po ja wi³o siê po
raz pierw szy w 1934 roku w roz porz¹dze niu Pre zy den ta RP4. Prze pi sy, w któ rych  
ure gu low ano po œred nic two, zli kwi do wa no ustaw¹ z 1952 r.5, by po now nie do pu -
œciæ udzia³ po œred ni ków ubez pie cze nio wych w za kre sie po zy ski wa nia i roz wo ju
ubez pie czeñ do bro wol nych ustaw¹ gru dniow¹ z 1958 r.6 W roz porz¹dze niu Rady
Mi ni strów z 10 mar ca 1972 r. uszcze gó³owio no kwe stie po œred nic twa, ogra ni -
czaj¹c jed no cze œnie jego funk cjo no wa nie do dzia³ania na rzecz PZU, jak rów nie¿ 
roz sze rzo no za kres czyn no œci zwi¹za nych z za wie ra niem umo wy ubez pie cze nia.
Wy³onio no wów czas trzy ka te go rie po œred ni ków bêd¹cych oso ba mi fi zycz ny mi:
po œred ni ka sta³ego — pra cow ni ka PZU lub agen ta PZU, jak rów nie¿ po œred ni ka
ubez pie cze nio we go nie sta³ego, powi¹za ne go z zak³adem ubez pie czeñ umow¹ zle -
ce nia. Po œred nic two mog³y wy ko ny waæ ta k¿e jed nost ki go spo dar ki uspo³ecz nio -
nej pro wadz¹ce dzia³al noœæ us³ugow¹, han dlow¹ oraz kre dy tow¹ w za kre sie sku -
pu i kon trak ta cji. Owa kon struk cja prze trwa³a do 1984 r., a wiêc do mo men tu
wprowadzenia no wej Usta wy o ubez pie cze niach maj¹tko wych i oso bo wych7. Za -
rów no w usta wie z 1984 roku, jak i w jej no we li za cji nie unor mo wa no kwe stii
po œred nic twa ubez pie cze nio we go8.

Zmia ny przy nios³a powo³ana usta wa z 1990 roku, któ ra ure gu lo wa³a to za gad nie -
nie w spo sób zbyt la pi dar ny i ogól ni ko wy. Na uwa gê niew¹tpli wie zas³ugu je fakt
okre œle nia w art. 34 p. 2 dzia³al no œci ma kle rów (bro ke rów) ubez pie cze nio wych i re -
ase ku ra cyj nych. Kon kre ty za cjê za gad nie nia za war to w zarz¹dze niu Mi ni stra Fi nan -
sów z dnia 29 li sto pa da 1990 r.9 W ten spo sób po bez ma³a 56 la tach dzia³al noœæ
bro ker ska zo sta³a re ak ty wo wa na w kra jo wym ob ro cie ubez pie cze nio wym. Co praw -
da ustaw¹ z 1952 r. zli kwi do wa no dzia³al noœæ bro ke rów na pol skim ryn ku, nie mniej 
jed nak w prze pi sach Ko dek su Mor skie go prze wi dzia no dzia³al noœæ za rów no agen -
tów mor skich po œred nicz¹cych przy za wie ra niu umo wy ubez pie cze nia, jak i ma kle -
rów10. Jak pod kre œla E. Ko wa lew ski, ma kler stwo ma „¿ywe i d³ugie tra dy cje
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4 Roz porz¹dze nie Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej z dnia 24 pa Ÿ dzier ni ka 1934 r., Dz. U.
nr 96, poz. 864.

5 Usta wa o ubez pie cze niach pa ñstwo wych z 1952 r., Dz. U. nr 20, poz. 130, zob. W. Wa r  -
k a ³ ³ o,  W. M a r e k,  W. M o  g i l s k i,  Pra wo ubez pie cze nio we, War sza wa 1983, s. 59.

6 Usta wa o ubez pie cze niach maj¹tko wych i oso bo wych z 1958 r., Dz. U. nr 72, poz. 357.
7 Usta wa o ubez pie cze niach maj¹tko wych i oso bo wych z dnia 30 wrze œnia 1984 r., Dz. U.

nr 45, poz. 242.
8 Usta wa o zmia nie usta wy o ubez pie cze niach maj¹tko wych i oso bo wych z dnia 17 maja

1989 r., Dz. U. nr 30, poz. 160.
9 Zarz¹dze nie Mi ni stra Fi nan sów z dnia 29 li sto pa da 1990 r. w spra wie wy mo gów, ja kie musz¹ 

spe³niaæ oso by fi zycz ne i praw ne ubie gaj¹ce siê o ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia³al no œci bro ker -
skiej w za kre sie ubez pie czeñ i re ase ku ra cji, try bu wy da wa nia tych ze zwo leñ oraz do pusz czal ne go
za kre su dzia³al no œci bro ker skiej, M. P., nr 47, poz. 355.

10 Ko deks Mor ski — Usta wa z dn. 1 grud nia 1961 r., tekst jed no li ty Dz. U. nr 22, poz. 112
z 1986 r. z póŸ niej szy mi zmia na mi, art. 197—209.



w ubez pie cze niach mor skich. [...] W okre sie po wo jen nym funk cji ma kle ra ubez pie -
cze nio we go po dej mo wa³o siê spo ra dycz nie kil ka spe cja li stycz nych przed siê biorstw
i in sty tu cji (np. Pol fracht, Mor ska Agen cja w Gdy ni i Szcze ci nie oraz „War ta”. [...]
Wy ko ny wa nie funk cji przez „War tê” po le ga³o na po œred ni cze niu w za wie ra niu ubez -
pie czeñ przez kra jo we jed nost ki or ga ni za cyj ne (jako ubez pie czaj¹cych) w za gra nicz -
nych fir mach ubez pie cze nio wych; „War ta” wy stê po wa³a tu wiêc nie w roli zak³adu
ubez pie czeñ, lecz ma kle ra lo kuj¹cego dane ubez pie cze nie u ubez pie czy cie la za gra -
nicz ne go w imie niu i na rzecz swe go klien ta jako zle ce nio daw cy. Dzia³al noœæ ma -
kler ska  — pi sze da lej au tor — nie ogra ni cza³a siê — co cie ka we — wy³¹cznie do
dzie dzi ny ubez pie czeñ mor skich, lecz obej mo wa³a doœæ sze ro ki wa chlarz ubez pie -
czeñ zwi¹za nych z na szym han dlem za gra nicz nym”11.

W usta wie z 1990 roku do pusz czo no do dzia³al no œci trzy gru py po œred ni ków:
agen tów ubez pie cze nio wych, bro ke rów ubez pie cze nio wych i bro ke rów re ase ku ra -
cyj nych. Brak szcze gó³owe go okre œle nia za sad dzia³al no œci agen tów i bro ke rów
w usta wie wywo³a³ licz ne kon tro wer sje oraz spo wo do wa³ piln¹ po trze bê wpro wa -
dze nia no wych re gu la cji praw nych. Wœ ród naj istot niej szych kwe stii wy ma -
gaj¹cych zmian wy mie nia no ko niecz noœæ spre cy zo wa nia do pusz czal ne go za kre su
dzia³al no œci bro ke ra oraz przed mio to we go za kre su kon ce sji; pod wy ¿ sze nia wy -
mo gów sta wia nych bro ke rom, wpro wa dze nia kon ce sjo no wa nia dzia³al no œci;
wpro wa dze nia praw ne go obo wi¹zku za cho wa nia ta jem ni cy oraz sank cji za jej na -
ru sze nie; wpro wa dze nia for my bro ker stwa po œred nicz¹cego; wpro wa dze nia za ka -
zu za wie ra nia sta³ych umów z ubez pie czy cie la mi, jak rów nie¿ wpro wa dze nia
bie¿¹cej kon tro li dzia³al no œci12. Zarz¹dze nie Mi ni stra Fi nan sów z 14 grud nia
1993 roku w nie wiel kim stop niu po pra wi³o ist niej¹cy stan rze czy13. Po czê œci po -
stu la ty te zo sta³y zre ali zo wa ne w no we li do usta wy w roku 199514.

W powo³anej usta wie okre œlo no rów no cze œnie, czym jest po œred nic two.
W myœl usta wy po œred nic two ubez pie cze nio we po le ga na wy ko ny wa niu czyn no -
œci fak tycz nych lub praw nych zwi¹za nych z za war ciem umo wy ubez pie cze nia lub 
wy ko na niem umów ubez pie cze nia lub re ase ku ra cji15.

Agen tem ubez pie cze nio wym jest oso ba fi zycz na, oso ba praw na lub pod miot go -
spo dar czy nie po sia daj¹cy oso bo wo œci praw nej, upo wa ¿nio ny przez zak³ad ubez -
pie czeñ do sta³ego za wie ra nia umów ubez pie cze nia w imie niu i na rzecz tego
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11 E. K o  w a  l e w s k i,  Ma kler ubez pie cze nio wy — bro ker. Zak³ad a nie fir my, prze pi sy, dzia³al -
noœæ, Byd goszcz 1991, s. 11.

12 Ka ta log po stu lo wa nych zmian by³ nie co szer szy, zob. E. K o  w a  l e w s k i,  Pra wo ubez pie -
czeñ go spo dar czych. Ewo lu cja i kie run ki prze mian, Byd goszcz 1992, s. 176—177.

13 Zarz¹dze nie Mi ni stra Fi nan sów z dnia 14 grud nia 1993 r. w spra wie wy mo gów, ja kie musz¹
spe³niaæ oso by fi zycz ne i praw ne ubie gaj¹ce siê o ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia³al no œci bro ker -
skiej w za kre sie ubez pie czeñ i re ase ku ra cji, try bu wy da wa nia tych ze zwo leñ oraz do pusz czal ne go
za kre su dzia³al no œci bro ker skiej, M. P., nr 67, poz. 593.

14 Usta wa o zmia nie usta wy o dzia³al no œci ubez pie cze nio wej z dnia 8 czerw ca 1995 r.,
Dz. U. nr 96, poz. 478.

15 Art. 37d, p. 2 Usta wy o dzia³al no œci..., op. cit.



zak³adu lub po œred ni cze nia przy za wie ra niu umów16. Mo¿emy za tem wy ró¿ niæ
agen tów ubez pie cze nio wych — pe³no moc ni ków i agen tów ubez pie cze nio wych —
po œred ni ków. Pod kre œliæ na le ¿y, ¿e dzia³al noœæ agen cyj na mo¿e byæ wy ko ny wa na
wy³¹cznie przez oso by fi zycz ne po sia daj¹ce ze zwo le nie wy da ne przez Pa ñstwo wy
Urz¹d Nad zo ru Ubez pie czeñ17. Ze zwo le nie wy da wa ne jest na wnio sek zak³adu
ubez pie czeñ po spe³nie niu okre œlo nych w usta wie wy mo gów, do któ rych na le ¿y
miê dzy in ny mi udzia³ w szko le niu or ga ni zo wa nym przez zak³ad ubez pie czeñ oraz
zda nie eg za mi nu. Ze swo im mo co dawc¹ agent jest zwi¹zany umow¹ agen cyjn¹,
okre œlaj¹c¹ szcze gó³owo za sa dy wspó³pra cy i spo sób wy na gra dza nia, któ rym naj -
czê œciej jest sys tem pro wi zyj ny. Za czyn no œci agen ta po no si od po wie dzial noœæ
zak³ad ubez pie czeñ, co ma istot ne zna cze nie, szcze gól nie w od nie sie niu do tak
zwa nych „mul tia gen tów”. Z uwa gi na fakt, i¿ usta wa nie za bra nia powi¹za nia
agen ta wy³¹cznie z jed nym zak³adem ubez pie czeñ, agen ci mog¹ dzia³aæ na rzecz
kil ku ubez pie czy cie li jed no cze œnie. Ro dzi to okre œlo ne skut ki za rów no dla ubez -
pie czaj¹cych, jak i sa mych zak³adów ubez pie czeñ. W ta kiej sy tu acji mo¿e bo wiem
„mul tia gent” podj¹æ czyn no œci do rad cze w za kre sie wy bo ru przez ubez pie -
czaj¹cego za rów no okre œlo nej us³ugi, jak i zak³adu ubez pie czeñ, bez po no sze nia
z tego tytu³u od po wie dzial no œci praw nej. W tym przy pad ku po ja wia siê rów nie¿
pro blem lo jal no œci agen ta wo bec zak³adu. St¹d te¿ nie któ re z zak³adów ubez pie -
czeñ w³¹czaj¹ do umo wy agen cyj nej klau zu lê o wy³¹czno œci wspó³pra cy agen ta
z firm¹. W tym miej scu na le ¿y za zna czyæ, ¿e dzia³al noœæ ta wy ma ga prze strze ga nia 
nie tyl ko regu³ praw nych czy eko no micz nych, ale nade wszyst ko regu³ mo ral nych.
Owe nie pi sa ne za sa dy ety ki spro wa dzaj¹ siê do trzech po zio mów zo bo wi¹zañ:

— agen ta wo bec klien ta,

— agen ta wo bec zak³adu ubez pie czeñ,

— agen ta wo bec in nych pod mio tów ryn ku ubez pie czeñ18.

W swo jej roli wo bec zak³adu ubez pie czeñ agent po wi nien dbaæ o jego roz wój, 
w sen sie po zy ski wa nia na byw ców us³ug ubez pie cze nio wych oraz bu do wa nia jak
naj lep sze go wi ze run ku zak³adu. Wspo mnia ne kwe stie na le¿¹ do sfe ry pro ble mów, 
ja kie po win ny zo staæ ure gu lo wa ne w przysz³ej usta wie o po œred nic twie ubez pie -
cze nio wym.

Drug¹ gru pê po œred ni ków dzia³aj¹cych na pol skim ryn ku sta no wi¹ bro ke rzy19.
Dzia³al noœæ bro ker ska po le ga na za wie ra niu i wy ko ny wa niu umów ubez pie cze nia 
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16 Art. 37e, p. 1 Usta wy o dzia³al no œci..., op. cit.
17 Art. 37e, p. 2 Usta wy o dzia³al no œci..., op. cit., w powi¹za niu z art. 3.
18 A. A u  r i  g a  - B o  r ó w k o,  W. B u  c z y  ñ s k i,  Agent ubez pie cze nio wy jako ogni wo sys te mu

sprze da ¿y ubez pie czeñ na ¿y cie [w:] Ry nek ubez pie czeñ na ¿y cie w Pol sce. Te ra Ÿniej szoœæ
i przysz³oœæ, pod red. J. Gar czar czyk, Po znañ 1997, s. 262.

19 Trze ba za zna czyæ, ¿e ter mi no lo gia w tym za kre sie w prze pi sach pra wa pol skie go nie jest jed -
no li ta i wy ma ga no wych ure gu lo wañ. W Usta wie o dzia³al no œci ubez pie cze nio wej funk cjo nu je na -
zwa „bro ker” i taka sto so wa na jest w li te ra tu rze fa cho wej, jak rów nie¿ w jê zy ku po tocz nym;
w prze pi sach Ko dek su Mor skie go nadal obo wi¹zuje, w od nie sie niu do tej gru py po œred ni ków, na -
zwa „ma kler”.



lub re ase ku ra cji w imie niu ubez pie czaj¹cego lub na po œred ni cze niu przy za wie ra -
niu umów ubez pie cze nia lub re ase ku ra cji na rzecz ubez pie czo ne go. Dzia³al noœæ
bro ker ska mo¿e byæ wy ko ny wa na je dy nie za ze zwo le niem Pa ñstwo we go Urzê du
Nad zo ru Ubez pie czeñ, przy czym wy mo gi sta wia ne bro ke rom ró¿ ni¹ siê nie co od 
wy ma gañ okre œlo nych w usta wie w sto sun ku do agen tów. Oso ba fi zycz na pro -
wadz¹ca dzia³al noœæ bro kersk¹ nie mo¿e po zo sta waæ w sto sun ku pra cy
z zak³adem ubez pie czeñ, jak rów nie¿ nie mo¿e byæ cz³on kiem w³adz tego
zak³adu oraz stron¹ umo wy agen cyj nej lub umo wy zle ce nia, któ rych przed mio -
tem jest po œred ni cze nie przy za wie ra niu umów ubez pie cze nia na rzecz zak³adu
ubez pie czeñ. Jed no cze œnie bro ke rzy wy na gra dza ni s¹ tzw. kur ta ¿em — pro wi zj¹
od sk³adki ubez pie cze nio wej wyp³acan¹ przez zak³ad ubez pie czeñ. Bro ker jest
po œred ni kiem nie za le ¿nym, a wy ko nuj¹c do radz two ubez pie cze nio we od po wia da
za swo je czyn no œci w pe³nym za kre sie, a wiêc po no si od po wie dzial noœæ cy wiln¹, 
ad mi ni stra cyjn¹ i karn¹. Sze ro kie kom pe ten cje kon tro l ne urzê du nad zo ru, od or -
ga ni zo wa nia eg za mi nu i wy da nia ze zwo le nia, przez bie¿¹c¹ kon tro lê dzia³al no œci
po cof niê cie ze zwo le nia w³¹cznie, maj¹ na celu wy eli mi no wa nie sy tu acji, w któ -
rych bro ker podj¹³by dzia³ania nie zgod ne z obo wi¹zuj¹cymi za sa da mi. Jego
dzia³al noœæ de ter mi nu je bo wiem in te res ubez pie czaj¹cego, a owe me cha ni zmy
kon tro l ne maj¹ za pew niæ jego bez stron noœæ. Za kres po sia da nej wie dzy bro ke ra
musi byæ znacz nie szer szy ani¿ eli w przy pad ku agen tów, po nie wa¿ w swo jej
dzia³al no œci bro ker do ko nu je iden ty fi ka cji ry zy ka, jego oce ny oraz wy bo ru naj -
lep szej ofer ty dla ubez pie czaj¹cego, st¹d rów nie¿ ko niecz noœæ zna jo mo œci ryn ku
ubez pie cze nio we go, w tym szcze gól nie zna jo mo œci pro duk tów oraz kon dy cji fi -
nan so wej zak³adów ubez pie czeñ. Do za dañ bro ke ra na le ¿y:

— po œred ni cze nie w za wie ra niu umów ubez pie cze nia po miê dzy zak³adem
ubez pie czeñ a ubez pie czaj¹cym w jego imie niu lub na jego zle ce nie,

— œwiad cze nie us³ug w za kre sie or ga ni za cji ochro ny ubez pie cze nio wej,
— uzgad nia nie z ubez pie czaj¹cym za kre su ochro ny ubez pie cze nio wej i spo so -

bu ulo ko wa nia ry zy ka,
— prze ka zy wa nie sk³adki ubez pie cze nio wej od ubez pie czaj¹cego, o ile taka

czyn noœæ zo sta³a mu po wie rzo na20.
Wœ ród bro ke rów mo¿emy wy ró¿ niæ bro ke rów ubez pie cze nio wych — pe³no -

moc ni ków i bro ke rów — po œred ni ków. Kry te rium po zwa laj¹cym do ko naæ ta -
kiej kla sy fi ka cji jest za kres kom pe ten cji. Mo¿emy ta k¿e wy ró¿ niæ bro ke ra
sta³ego, któ ry ze swo im zle ce nio dawc¹ powi¹zany jest umow¹ agen cyjn¹, je ¿eli 
uzys ku je wy na gro dze nie od daj¹cego zle ce nie, lub umow¹ na wa run kach zle ce -
nia, je ¿eli dzia³a bez wy na gro dze nia, oraz bro ke ra ad hoc, któ re go ³¹czy ze
zle ce nio dawc¹ umo wa zle ce nia lub na wa run kach zle ce nia, a dzia³a bez wy na -
gro dze nia.

Ko ñcz¹c po wy ¿ sze roz wa ¿ania do tycz¹ce roli po œred ni ków w pro ce sie sprze -
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20 Zob. Ubez pie cze nia w go spo dar ce ryn ko wej, pod red. A. W¹sie wi cza, Byd goszcz 1997,
s. 48—49. 



da ¿y ubez pie czeñ, pra gnê pod kre œliæ, ¿e przed sta wio ne za gad nie nia nie wy czer -
puj¹ pro blematyki. W dzia³al no œci ubez pie cze nio wej mo¿emy bo wiem wy ró¿ niæ
jesz cze inne gru py po œred ni ków, np. ban ki, in sty tu cje kre dy to we czy spó³dziel nie 
miesz ka nio we — s¹ to tak zwa ni po œred ni cy in sty tu cjo nal ni, któ rych rola jest
jed nak nie co mniej sza, jak rów nie¿ mniej sza ska la od dzia³ywa nia.
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