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Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego...

MARCIN WOJTKOWIAK

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego – 
prowizja od ubezpieczyciela czy honorarium 
od ubezpieczającego?

W artykule podjęto próbę określenia, czy polski rynek ubezpieczeniowy jest gotowy na rezygnację z praktyki 
wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz honorarium płaconego 
przez ubezpieczającego. W pierwszej części artykułu autor nakreśla znaczenie zawodu brokera ubezpiecze-
niowego w Polsce z naciskiem na zwiększający się zakres czynności realizowanych przez brokerów na rzecz 
ubezpieczonych. Następnie autor opisuje podejście do kwestii wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych 
w krajach europejskich oraz omawia doświadczenia wybranych krajów związane z regulacją zagadnienia 
wynagrodzenia brokerów. Ostatecznie autor stawia tezę, że zakaz wynagradzania brokerów w formie kurtażu 
od ubezpieczycieli stoi w sprzeczności z ideą zwiększenia ochrony interesów ubezpieczonych.

Słowa kluczowe: broker ubezpieczeniowy, wynagrodzenie dla brokera ubezpieczeniowego, zakaz po-
bierania prowizji od ubezpieczycieli, ochrona interesów ubezpieczonych.

Wprowadzenie

Polski rynek ubezpieczeniowy oczekuje na wejście w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku 
o dystrybucji ubezpieczeń1, które ma nastąpić 1 października 2018 roku. Ustawa ta stanowi im-
plementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń2. Dyrektywa unijna jest 
przejawem wdrażania idei konsumeryzmu poprzez udzielenie konsumentom większego poziomu 
uprawnień i ochrony w ramach zawieranych umów ubezpieczenia3. W środowisku brokerskim 
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The remuneration for the insurance broker – commission from the insurer 
or the fee from the policyholder?

The article attempts to determine whether the Polish insurance market is ready to replace the practice 
of remunerating insurance brokers by insurance companies in favor of a fee paid by the policyholder. 
In the first part of the article, the Author outlines importance of the profession of insurance broker in Poland 
with an emphasis on the increasing scope of activities carried out by brokers for insured persons. Next, 
the Author describes the approach to the issue of remunerating insurance brokers in European coun-
tries, as well as the experience of selected countries related to the regulation of broker remuneration. 
Finally, the Author puts forward the thesis that the prohibition of charging commissions from insurers 
is in contradiction with the idea of increasing the protection of the interests of the insured persons.

Keywords: insurance broker, remuneration for insurance broker, the prohibition of charging commis-
sions from insurers, the protection of the interests of the insured persons.
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