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Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów 
w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. 
Dokumentowanie realizacji obowiązków 
ustawowych związanych z dystrybucją 
ubezpieczeń

Artykuł określa kwestię dopuszczalności oraz ustala podstawowe zasady prowadzenia współpracy 
między dystrybutorami ubezpieczeń (brokerami ubezpieczeniowymi, agentami ubezpieczeniowymi 
oraz zakładami ubezpieczeniowymi) zgodnie z przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W ar-
tykule wskazano również na konieczność i zasady prowadzenia przez dystrybutorów dokumentacji 
wykonywania obowiązków związanych z dystrybucją ubezpieczeń.

Słowa kluczowe: dystrybucja ubezpieczeń, dystrybutorzy ubezpieczeń, współpraca dystrybutorów, 
dokumentacja wykonania obowiązków dystrybucyjnych, konsorcjum brokerskie, pool koasekuracyjny.

Uwagi wstępne

Mimo że ustawa o dystrybucji ubezpieczeń1 weszła w życie w styczniu 2018 roku, wiele już na-
pisano o sposobie interpretowania jej przepisów. Kwestie zasadnicze zostały poddane dogłębnej 
analizie. Nadszedł więc czas na podjęcie prób ustalenia wpływu nowych przepisów na szczegól-
ne, występujące w praktyce życia gospodarczego sposoby wykonywania przez dystrybutorów 
ich obowiązków. 

Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie analizy prawnej przypadków dystrybucji ubezpie-
czeń wykonywanej przez współpracujących z sobą lub choćby przez działających obok siebie 

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 2210 z późn. zm.).
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określających granice i zasady dozwolonej współpracy dystrybutorów w tych jej obszarach, które 
mogą budzić wątpliwości prawne.

Wykaz źródeł

Bagińska E., Polski system bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle prawa 
ochrony konkurencji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 3.

Byczko S., Kucharski B., Obowiązek lojalności mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego, 
„Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 4.

Nawracała J., Cofnięcie pełnomocnictwa brokerskiego a prawo do kurtażu, „Prawo Asekuracyjne” 
2012, nr 4.

Orlicka J., Bezpośrednia likwidacja szkód oparta na porozumieniu ubezpieczycieli – uwagi z per-
spektywy prawa konkurencji, „Prawo Asekuracyjne” 2014, nr 2.

Orlicka J., Cywilnoprawne i antymonopolowe aspekty koasekuracji, „Prawo Asekuracyjne” 2007, nr 4.
Orlicka J., Orlicki M., Kilka uwag o aspektach prawnych wprowadzania „bezpośredniej likwidacji 

szkód w Polsce”, [w:] Kompensacja szkód komunikacyjnych. Nowoczesne rozwiązania ubez-
pieczeniowe / Traffic Accident Compensation Modern Insurance Solutions, Ludwichowska K. 
[red.], Poltext, Warszawa 2011.

Orlicki M., Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna?, „Prawo Asekuracyjne” 2019, nr 2.
Orlicki M., Bezpośrednia likwidacja szkód po zawarciu przez ubezpieczycieli ogólnorynkowego 

porozumienia, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 3.
Orlicki M., Niedozwolone powiązania między brokerami i agentami ubezpieczeniowymi, „Prawo 

Asekuracyjne” 2018, nr 2.
Pokrzywniak J., Rozliczenia pomiędzy brokerem ubezpieczeniowym a zakładem ubezpieczeń 

w świetle orzecznictwa sądowego, w kontekście prac nad nową ustawą o dystrybucji ubez-
pieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2.

Tarasiuk A., Wojno B., Analiza wymagań i potrzeb klienta w procesie dystrybucji ubezpieczeń, 
„Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3.

Division of duties among distributors during the process of concluding 
an insurance contract. Documenting the fulfillment of statutory 
obligations related to insurance distribution

The article describes the issue of admissibility of cooperation between insurance distributors (insur-
ance brokers, insurance agents and insurance companies) and sets out the basic principles thereof 
in accordance with the provisions of the Polish Insurance Distribution Act. The author of the article also 
points out the necessity and principles of keeping documentation by distributors to perform duties re-
lated to insurance distribution.
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