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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 

 

(druk nr 713 ) 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486) 

 

Art. 62. 

1. Organ nadzoru sprawuje nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie dystrybucji 

ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 3 i art. 42 ust. 2. 

2. Organ nadzoru sprawuje nadzór nad: 

1)   zakładem ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych, 

agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz przedsiębiorców, o których 

mowa w [art. 3] <art. 2>; 

2)   działalnością agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia 

uzupełniające w zakresie, o którym mowa w art. 69, art. 80 pkt 2, art. 83 ust. 2, art. 84, 

art. 85 i art. 87; 

3)   działalnością brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych. 

 

Art. 68. 

1. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie 

korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia 

uzupełniające. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, badaniu podlega zgodność działalności z 

przepisami prawa. Kontrola obejmuje w szczególności: 

1)   prawidłowość zawierania umów agencyjnych, postanowienia umów agencyjnych oraz 

postanowienia udzielanych pełnomocnictw; 

2)   terminowość składania wniosków o wpis do rejestru agentów podmiotów, z którymi 

została zawarta umowa agencyjna; 

3)   terminowość składania wniosków o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze agentów; 
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4)   terminowość występowania do organu nadzoru z wnioskami o wykreślenie 

podmiotów z rejestru agentów; 

5)   prawidłowość danych dotyczących agentów ubezpieczeniowych i agentów 

oferujących ubezpieczenia uzupełniające, przekazanych do organu nadzoru przez 

zakład ubezpieczeń wraz z wnioskiem o wpis do rejestru agentów, zmianę wpisu w 

rejestrze agentów albo wykreślenie z rejestru agentów; 

6)   przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących 

ubezpieczenia uzupełniające wymogu wykonywania czynności agencyjnych przez 

osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 19 ust. 1; 

7)   w przypadku korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług podmiotów, o których 

mowa w art. 43 ust. 1 albo art. 47 ust. 1 - sprawdzenie, czy podmioty te wykonują 

działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie odpowiednio z 

art. 43 albo art. 47; 

8)   spełnianie przez agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia 

uzupełniające wymogu określonego w art. 19 ust. 3 i 4. 

3. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie 

korzystania z usług przedsiębiorców, o których mowa w [art. 3] <art. 2>. 

4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 3, sprawdzeniu podlega zgodność działalności z 

wymogami określonymi w [art. 3] <art. 2>. 

5. W przypadku zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, wykonującego działalność ubezpieczeniową 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów rozdziału 8 ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, na potrzeby kontroli i nadzoru nad 

działalnością tego zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów 

ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz 

przedsiębiorców, o których mowa w [art. 3] <art. 2>, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 214 oraz art. 333 ust. 4-8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 

Art. 101. 

1. Zakład ubezpieczeń, w okresie od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia [22 lutego 2018 r.]  

<30września 2018 r.>,zawierający umowy ubezpieczenia, o których mowa w grupie 3 

działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
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i reasekuracyjnej, w inny sposób niż za pośrednictwem pośredników ubezpieczeniowych 

w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 92: 

1)   postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem 

osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej lub klientów; 

2)   przekazuje informacje dotyczące tych umów, w tym informacje o charakterze 

reklamowym i marketingowym, osobom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej lub 

klientom w sposób jasny, dokładny i zrozumiały, przy czym informacje o charakterze 

reklamowym lub marketingowym są wyraźnie oznaczone; 

3)   stosuje rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu konfliktom interesów, tak 

aby nie miały one negatywnego wpływu na interesy klientów. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń podejmuje działania w celu 

identyfikacji konfliktów interesów między nim, w tym członkami jego zarządu, jego 

prokurentem, pracownikiem, pośrednikiem ubezpieczeniowym albo inną powiązaną z nim 

osobą, a jego klientami, lub między jego klientami, powstających w trakcie wykonywania 

czynności związanych z zawarciem, w inny sposób niż za pośrednictwem pośredników 

ubezpieczeniowych, umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. Jeżeli takie 

rozwiązania organizacyjne nie są wystarczające, aby zapewnić uniknięcie ryzyka 

naruszenia interesów klienta, zakład ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia 

ujawnia osobom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej lub klientom ogólny charakter 

lub źródła konfliktów interesów, w tym informuje osoby poszukujące ochrony 

ubezpieczeniowej lub klientów o tym, czy uzyskiwana prowizja z tytułu umowy 

ubezpieczenia jest uzależniona od wolumenu zawartych umów ubezpieczenia. 

 

Art. 106. 

1. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych prowadzony na podstawie przepisów ustawy 

uchylanej w art. 111 staje się rejestrem pośredników ubezpieczeniowych w rozumieniu 

niniejszej ustawy. 

2. Organ nadzoru może prowadzić rejestr pośredników ubezpieczeniowych w systemie 

informatycznym nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

3. Organ nadzoru zapewnia pełną funkcjonalność rejestru pośredników ubezpieczeniowych w 

zakresie danych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz art. 59 ust. 2 pkt 8 i 9, nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 
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4. Informacje o zapewnieniu pełnej funkcjonalności w zakresie, o którym mowa w ust. 3, 

organ nadzoru opublikuje na swojej stronie internetowej. 

5. Zakłady ubezpieczeń, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, wystąpią z wnioskiem o wpis do rejestru agentów przedsiębiorców, o których 

mowa w [art. 3 pkt 1] <art. 3 ust. 1 pkt 1>,wykonujących w ich imieniu lub na ich 

rzecz czynności agencyjne. Przedsiębiorcy ci mogą wykonywać działalność w 

dotychczasowym zakresie do dnia podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie tych 

wniosków. 

6. Przepis art. 52 ust. 8 w zakresie dotyczącym danych, o których mowa w art. 59 ust. 3 pkt 1, 

stosuje się do egzaminów przeprowadzonych przez Komisję Egzaminacyjną dla Brokerów 

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych po dniu wejścia w życie ustawy. 

7. Organ nadzoru w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy uzupełni z urzędu 

rejestr brokerów o dane, o których mowa w art. 59 ust. 3 pkt 2 i 3. 

 

Art. 107. 

1. Osoby wykonujące w dniu wejścia w życie ustawy czynności dystrybucyjne zakładu 

ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji, będące w dniu wejścia w 

życie ustawy pracownikami zakładu ubezpieczeń lub pracownikami zakładu reasekuracji, 

obowiązane są, nie później niż w terminie: 

1)   3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, spełnić wymogi określone w art. 19 ust. 1 

pkt 3; 

2)   4 lat od dnia wejścia w życie ustawy, spełnić wymogi określone w art. 19 ust. 1 pkt 4; 

3)   6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, spełnić wymogi określone w art. 19 ust. 1 

pkt 5. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, w okresach, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 

2 lub 3, mogą nadal wykonywać czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń lub 

czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji. 

3. Zakład ubezpieczeń obowiązany jest zapewnić spełnienie przez osoby wykonujące w tym 

zakładzie czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń wymogów określonych w art. 19 

ust. 1 pkt 1 i 2, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Zakład ubezpieczeń oraz zakład reasekuracji obowiązane są zapewnić spełnienie przez 

osoby wykonujące w tych zakładach czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Osoby, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 10, są obowiązane odbyć pierwsze szkolenie 

zawodowe w pełnym wymiarze nie później niż do dnia [31 grudnia 2018 r] <31 grudnia 

2019 r.>. 

 

Art. 112. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem [23 lutego 2018 r.] <1 października 2018 r.>, z 

wyjątkiem: 

1)   art. 94 pkt 1-5 i 7-10, art. 95, art. 102 oraz art. 109, które wchodzą w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia; 

2)   art. 96 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; 

3)   art. 92, art. 101 i art. 110, które wchodzą w życie z dniem 3 stycznia 2018 r. 


