
       Warszawa, dnia 27.12.2018 r. 

 

 

     Broker ubezpieczeniowy/Broker reasekuracyjny 

     wg rozdzielnika 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

mając na uwadze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków  

o zmianę wpisu do rejestru brokerów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2371) organ nadzoru informuje, iż z dniem 

15 stycznia 2019 r. zmienia się zasada składania przez podmioty wykonujące działalność brokerską 

wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów.  

Wniosek jest składany przez: 

- brokera albo przez osobę uprawnioną - w przypadku brokera będącego osobą fizyczną; 

- osobę uprawnioną - w przypadku brokera będącego osobą prawną. 

 

Broker ubezpieczeniowy lub broker reasekuracyjny będący osobą fizyczną, ma możliwość 

bezpośredniego składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów po uwierzytelnieniu się za 

pomocą profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 

1000, l544 i l669). Istnieje również możliwość przekazania do organu nadzoru przez brokera będącego 

osobą fizyczną informacji o osobach uprawnionych do składania w jego imieniu wniosków, obejmującej 

dane identyfikujące brokera oraz imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej.  

 

Broker ubezpieczeniowy lub broker reasekuracyjny będący osobą prawną, obowiązany jest przekazać 

do organu nadzoru informację o osobach uprawnionych do składania wniosków, obejmującą dane 

identyfikujące brokera oraz imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej. Osoby uprawnione 

będą mogły składać wnioski w imieniu brokera będącego osobą prawną o zmianę wpisu do rejestru 

brokerów po uwierzytelnieniu się za pomocą profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia  

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, l544 i l669). W przypadku wyznaczenia przez 

brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego osoby uprawnionej, która nie posiada danych 

wymaganych do uzyskania profilu zaufanego, istnieje możliwość złożenia przez taką osobę wniosku do 

organu nadzoru w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza elektronicznego w postaci wydruku. 

W tego typu przypadkach broker ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny przekazuje do organu nadzoru 

informację o osobach uprawnionych do składania wniosków, obejmującą dane identyfikujące brokera 

oraz imię i nazwisko oraz numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. 

 

W związku z powyższym organ nadzoru zwraca się do wszystkich podmiotów wykonujących 

działalność brokerską będących osobami prawnymi o niezwłoczne przekazanie do organu 

nadzoru, w formie pisemnej, informacji o osobach uprawnionych do składania wniosków, 

obejmującej dane identyfikujące brokera oraz imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby 

uprawnionej. Pismo zawierające informacje o osobach uprawnionych powinno zostać podpisane przez 

zarząd brokera zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce. Brak informacji o osobach 

uprawnionych uniemożliwi składanie wniosków o zmianę wpisu w rejestrze brokerów. 

 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru 

brokerów rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r. W związku z powyższym 

przedmiotowe wnioski, które zostaną złożone w dotychczasowej formie papierowej po 15 stycznia  

2019 r. nie będą rozpatrywane. 

         


