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Jakub Nawraca³a

Cofniêcie pe³nomocnictwa brokerskiego
a prawo do kurta¿u
W artykule omówiono kwestiê wp³ywu cofniêcia przez klienta brokerowi ubezpieczeniowemu
pe³nomocnictwa do dzia³ania w imieniu klienta b¹dŸ rozwi¹zania umowy o œwiadczenie us³ug brokerskich na uprawnienie brokera do wynagrodzenia kurta¿owego, p³aconego przez zak³ad ubezpieczeñ. Zagadnienie to nie by³o dotychczas przedmiotem g³êbszej analizy doktryny i orzecznictwa. Tymczasem ma ono fundamentalne znaczenie praktyczne – w szczególnoœci w odniesieniu
do grupowych umów ubezpieczenia zawieranych na d³u¿szy okres, w których sk³adka jest p³atna
przez ubezpieczaj¹cego ratalnie b¹dŸ jako sk³adka bie¿¹ca.
Dokonano analizy regulacji prawnych i pogl¹dów doktryny w zakresie m.in. czynnoœci brokerskich, umowy brokerskiej i porozumienia kurta¿owego, ze szczególnym uwzglêdnieniem charakteru prawnego i przes³anek wyp³aty wynagrodzenia brokerskiego, tzw. kurta¿u. Na tej podstawie
rozstrzygniêto postawiony na wstêpie problem.
S³owa kluczowe: prawo do kurta¿u, efekt brokerski, pe³nomocnictwo brokerskie, kurta¿ za akwizycjê, kurta¿ za obs³ugê.

1. Wprowadzenie
W praktyce rynkowej zdarzaj¹ siê sytuacje, w których klient postanawia skorzystaæ z us³ug nowego brokera ubezpieczeniowego, rezygnuj¹c z us³ug poprzedniego. Zmiana brokera dokonywana jest czêsto w trakcie okresu obowi¹zywania umowy ubezpieczenia zawartej za poœrednictwem poprzedniego
brokera. Pojawia siê zatem pytanie, czy cofniêcie pe³nomocnictwa poprzedniemu brokerowi lub rozwi¹zanie z nim umowy brokerskiej mo¿e stanowiæ dla
ubezpieczyciela podstawê do tego, aby zaprzestaæ wyp³aty kurta¿u poprzedniemu brokerowi od rat sk³adek lub rat bie¿¹cych wp³ywaj¹cych wci¹¿ z umowy
ubezpieczenia zawartej za poœrednictwem tego brokera.
Rozstrzygniêcie tego problemu jest o tyle trudne, ¿e pró¿no doszukaæ siê
nie tylko jakichkolwiek przepisów dotycz¹cych tej kwestii, ale równie¿ przepisów, które w ogóle wprost regulowa³yby prawo brokera do kurta¿u. Ustawa
o poœrednictwie ubezpieczeniowym1 zawiera tylko jeden przepis, z którego poœrednio wynika wniosek, ¿e wynagrodzenie za wykonywanie czynnoœci poœrednictwa ubezpieczeniowego mo¿e byæ wyp³acane brokerowi przez ubezpieczyciela. Przepis art. 24 ust. 2 pkt 1 tej¿e ustawy dopuszcza bowiem zawieranie pomiêdzy brokerem a zak³adem ubezpieczeñ umów dotycz¹cych sposobu
wzajemnego rozliczania siê z tytu³u wykonywania czynnoœci brokerskich.
Zapisów dotycz¹cych wynagrodzenia kurta¿owego nie zawiera te¿ obecnie obowi¹zuj¹ca dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
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Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z póŸn. zm.).
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poœrednictwa ubezpieczeniowego . Równie¿ nowy projekt dyrektywy nie
uwzglêdnia ¿adnych propozycji regulacji odnosz¹cych siê do tej kwestii. Z postanowieñ projektu wynika jedynie mo¿liwoœæ wynagradzania poœredników
ubezpieczeniowych na podstawie „honorarium” – to jest wynagrodzenia p³aconego bezpoœrednio przez klienta oraz „prowizji dowolnego rodzaju” – to znaczy
wynagrodzenia uwzglêdnionego w kwocie sk³adki (a zatem p³aconego poœredni4
kowi przez ubezpieczyciela) .
Z powy¿szych wzglêdów dla rozstrzygniêcia omawianego problemu niezbêdna bêdzie przede wszystkim próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o charakter prawny wynagrodzenia kurta¿owego. W tym celu zostanie przeprowadzona analiza odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego oraz pogl¹dów doktryny
w tym zakresie.
2. ród³o uprawnienia brokera do kurta¿u
Broker ubezpieczeniowy jest poœrednikiem ubezpieczeniowym, który, zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym – w przeciwieñstwie do agenta ubezpieczeniowego – wykonuje czynnoœci poœrednictwa ubezpieczeniowego (czynnoœci brokerskie) w imieniu lub na rzecz poszukuj¹cego
ochrony ubezpieczeniowej. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e us³uga brokerska jest
odp³atna, co wynika z brzmienia art. 2 ust. 1 tej¿e ustawy, definiuj¹cego poœrednictwo ubezpieczeniowe jako wykonywanie przez poœrednika za wynagrodzeniem czynnoœci faktycznych lub czynnoœci prawnych zwi¹zanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.
Broker wykonuje czynnoœci na podstawie zawartej ze swoim klientem umowy o œwiadczenie us³ug brokerskich (tzw. umowy brokerskiej). W literaturze
przedmiotu mówi siê równie¿ o „stosunku zlecenia brokerskiego”, który ta
umowa kreuje5. Umowa brokerska jest uznawana za umowê nienazwan¹, zali6
czan¹ w doktrynie do szerszego katalogu umów o poœrednictwo . Ze wzglêdu na
brak przepisów, charakter umowy brokerskiej rodzi spory w doktrynie, które do7
tycz¹ nawet przedmiotu tej umowy . Du¿e kontrowersje wywo³uje równie¿ pytanie, czy zobowi¹zanie wynikaj¹ce z tej umowy dla brokera jest zobowi¹zaniem
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Dyrektywa 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. WE z 15 stycznia 2003 r.).
Wniosek zg³oszony przez Komisjê Europejsk¹ 3 lipca 2012 r. – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekszta³cona),
COM/2012/360final.
Szerokiego i kompleksowego omówienia projektu nowej dyrektywy w sprawie poœrednictwa
ubezpieczeniowego dokona³ J. £añcucki, Ocena za³o¿eñ projektu nowej dyrektywy w sprawie
poœrednictwa ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne 2012 nr 2, s. 3 i n. oraz J. £añcucki,
Zakres i charakter zmian w dyrektywie w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego, Prawo
Asekuracyjne 2012, nr 3, s. 3 i n.
Tak np. J. Pokrzywniak Broker ubezpieczeniowy – ubezpieczaj¹cy – ubezpieczyciel. Stosunki
zobowi¹zaniowe, Bygdoszcz–Poznañ 2005, s. 54.
Tak np. E. Kowalewski, M. Serwach, Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 2, s. 6 i n.
Przyk³adowo niektórzy autorzy stoj¹ na stanowisku, ¿e przedmiotem umowy brokerskiej jest
poœrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia pomiêdzy zak³adem ubezpieczeñ a zleceniodawc¹ – tak np. R. Sangowski, Vademecum ubezpieczeñ gospodarczych (poœrednika ubezpie-
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do starannego dzia³ania, czy te¿ zobowi¹zaniem do osi¹gniêcia okreœlonego re8
zultatu . Z tym zagadnieniem ³¹czy siê równie¿ poœrednio kwestia, czy umowa
9
brokerska ma charakter umowy o dzie³o, czy te¿ umowy zlecenia . Wiêkszoœæ
autorów zdaje siê opowiadaæ za „mieszanym charakterem” tej umowy – jako
10
³¹cz¹cej w sobie cechy modelowe kilku stosunków zobowi¹zaniowych . Ze
wzglêdu na ramy niniejszego opracowania, powy¿sze zagadnienia nie bêd¹
przedmiotem analizy. Nie maj¹ one zreszt¹ istotnego znaczenia dla rozstrzygniêcia problemu, którego dotyczy niniejszy artyku³. Nie ma raczej w doktrynie
rozbie¿noœci co do tego, jakie s¹ przes³anki uzyskania przez brokera uprawnienia do kurta¿u od ubezpieczyciela. Jak zreszt¹ s³usznie podkreœla siê w literaturze, nale¿y rozró¿niæ kwestiê charakteru zobowi¹zania brokera wobec klienta
oraz warunków, które musz¹ zostaæ spe³nione, aby broker otrzyma³ wynagro11
dzenie od ubezpieczyciela . Brak jednoznacznej regulacji sprawia, ¿e szczególne znaczenie dla interpretacji powsta³ych na kanwie tej umowy stosunków zobowi¹zaniowych maj¹ konkretne postanowienia danej umowy, a tak¿e stosowane powszechnie zwyczaje rynkowe.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e do zawarcia umowy brokerskiej pomiêdzy klientem a brokerem dochodzi zawsze – nawet jeœli nie przyjmuje ona formy pisemnej. Zawarcie tej umowy ma wtedy charakter konkludentny, natomiast jej treœæ jest w praktyce okreœlana w g³ównej mierze przez obowi¹zuj¹ce
zwyczaje handlowe, w mniejszej – przez przepisy prawa. Jak pisze J. Pokrzywniak: „Wobec skromnej regulacji ustawowej, na treœæ stosunków prawnych,
w które wchodzi broker ubezpieczeniowy w toku wykonywanej dzia³alnoœci od12
dzia³uj¹ równie¿ inne czynniki, w tym zw³aszcza zwyczaje zawodowe” . Zgodnie z art. 56 k.c., czynnoœæ prawna wywo³uje nie tylko skutki w niej wyra¿one,
lecz tak¿e te, które wynikaj¹ z ustawy, z zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i z ustalonych zwyczajów. Równie¿ zgodnie z art. 65 § 1 k.c., oœwiadczenie woli nale¿y
tak t³umaczyæ, jak tego wymagaj¹ ze wzglêdu na okolicznoœci, w których z³o¿one
zosta³o, zasady wspó³¿ycia spo³ecznego oraz ustalone zwyczaje.
W praktyce oczywiœcie trudno czasem rozstrzygn¹æ, jakie s¹ obowi¹zuj¹ce
13
zwyczaje rynkowe oraz czy s¹ one na tyle ustalone, ¿e mog¹ stanowiæ podstawê relacji pomiêdzy brokerem a klientem (b¹dŸ brokerem a ubezpieczycie-
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czeniowego), red. T. Sangowski, Poznañ 2000, s. 109. Inni z kolei ujmuj¹ przedmiot tej umowy
szerzej – jako „kompleksow¹ obs³ugê ubezpieczeniow¹” – tak np. B. Kucharski, Umowa brokerska w ubezpieczeniach gospodarczych, Glosa 1998, nr 5, s. 9.
Szerzej na ten temat J. Pokrzywniak, op. cit., s. 118 i n.
Szerzej na ten temat J. Pokrzywniak, op. cit., s. 122 i n. oraz s. 133 i n.
Tak np. E. Kowalewski, M. Serwach, op. cit., s. 6.
J. Pokrzywniak np. podkreœla, ¿e: „(…) sam fakt, i¿ uzyskanie wynagrodzenia przez brokera
ubezpieczeniowego zale¿ne jest od zawi¹zania stosunku ubezpieczenia (i zap³acenia sk³adki),
nie oznacza, ¿e mamy do czynienia ze zobowi¹zaniem rezultatu. Czym innym jest bowiem zobowi¹zanie siê do osi¹gniêcia okreœlonego rezultatu (zobowi¹zanie rezultatu), a czym innym
uzale¿nienie wynagrodzenia od osi¹gniêcia okreœlonego rezultatu, jednak bez zobowi¹zania
siê do jego osi¹gniêcia”, J. Pokrzywniak, op. cit., s. 120.
J. Pokrzywniak, op. cit., s. 26.
Dla ustalenia kszta³tu zwyczajów rynkowych dotycz¹cych wspó³pracy pomiêdzy brokerami
a ubezpieczycielami pewne znaczenie maj¹ „Podstawowe Zasady Dobrej Praktyki oraz
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lem) . Nie ma jednak ¿adnych w¹tpliwoœci co do tego, i¿ pomimo faktu, ¿e broker ubezpieczeniowy dzia³a w imieniu i na rzecz klienta – w braku odmiennej
regulacji tej kwestii w umowie brokerskiej – zobowi¹zany do zap³aty kurta¿u na
rzecz brokera jest ubezpieczyciel. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym na rynku zwyczajem – o ile nie umówiono siê inaczej –
broker œwiadczy klientowi us³ugi nieodp³atnie, a wynagrodzenie
otrzymuje od ubezpieczyciela w formie tzw. kurta¿u brokerskiego (to
jest wynagrodzenia o charakterze prowizyjnym).
W przypadku, gdy broker jest wynagradzany przez ubezpieczyciela mamy do
czynienia z dwoma odrêbnymi stosunkami prawnymi (które jednak na siebie
w pewnym zakresie oddzia³uj¹). Po pierwsze – ze stosunkiem zobowi¹zaniowym powstaj¹cym na linii broker–klient, wynikaj¹cym z umowy brokerskiej. Po
drugie natomiast – ze stosunkiem zobowi¹zaniowym na linii ubezpieczyciel–broker, którego przedmiotem jest wyp³ata kurta¿u na rzecz brokera przez
ubezpieczyciela.
Problematyka dotycz¹ca wspomnianej powy¿ej relacji prawnej pomiêdzy
ubezpieczycielem a brokerem budzi ró¿ne kontrowersje w doktrynie, które –
z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania – nie bêd¹ poddane g³êbszej analizie. Jednak dla rozstrzygniêcia zagadnienia, którego dotyczy artyku³,
niezbêdne bêdzie rozpatrzenie przes³anek le¿¹cych u podstaw zap³aty przez
ubezpieczyciela kurta¿u dla brokera, a tak¿e wp³ywu, jaki ma zawarcie i treœæ
tzw. porozumienia kurta¿owego na uprawnienie kurta¿owe brokera. Wspomniany powy¿ej art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym
dopuszcza bowiem w sposób wyraŸny zawieranie pomiêdzy brokerem
a zak³adem ubezpieczeñ umów dotycz¹cych sposobu wzajemnego rozliczania
siê z tytu³u wykonywania czynnoœci brokerskich. Umowy te nazywane s¹ na
ogó³ w praktyce ubezpieczeniowej „porozumieniami kurta¿owymi”.
Wobec braku jakiejkolwiek regulacji prawnej dotycz¹cej treœci tych porozumieñ doktryna ró¿nie wypowiada siê na temat elementów tego porozumienia.
Spór istnieje nawet co do tego, w którym momencie dochodzi do jego zawarcia.
Niektórzy przedstawiciele nauki prawa ubezpieczeniowego twierdz¹, ¿e jego
zawarcie musi nast¹piæ na podstawie wyraŸnych ustaleñ pomiêdzy brokerem
i ubezpieczycielem15. Z kolei inni autorzy reprezentuj¹ pogl¹d, zgodnie z któ-
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Wspó³pracy Zak³adów Ubezpieczeñ z Brokerami”. Zosta³y one opracowane przez grupê robocz¹ Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz przedstawicieli Komisji Ubezpieczeñ Maj¹tkowych PIU i przyjête na III Kongresie Brokerów w Miko³ajkach (maj 2000) podczas posiedzenia „okr¹g³ego sto³u” z udzia³em ubezpieczycieli.
Zarz¹d Polskiej Izby Ubezpieczeñ na posiedzeniu w paŸdzierniku 2000 r. przyj¹³ „Zasady”
wraz z rekomendacj¹ do stosowania przez zak³ady ubezpieczeñ. Dostêpne m.in. pod adresem:
www.polbrokers.pl
Na te trudnoœci zwraca uwagê np. K. Malinowska, Broker i ubezpieczyciel, (w:) Broker w œwietle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, red. M. Serwach, £ódŸ 2012, s. 139.
Tak np. M. Fras, który twierdzi: „W sytuacji, gdy zawarte zosta³o tzw. porozumienie kurta¿owe pomiêdzy brokerem a ubezpieczycielem, Ÿród³a roszczenia o prowizjê nale¿y de lege lata
szukaæ jedynie w³aœnie w tej umowie.” – M. Fras, Uwagi o transparentnoœci wynagrodzenia
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rym do zawarcia takiego porozumienia dochodzi w praktyce zawsze – albo
w sposób wyraŸny, albo te¿ w sposób dorozumiany16.
Ró¿ne s¹ równie¿ zapatrywania na rolê, jak¹ odgrywa porozumienie kurta¿owe, je¿eli chodzi o uprawnienie brokera do kurta¿u. Jak wskazuje np. E. Kowalewski, porozumienie kurta¿owe nie jest samo w sobie Ÿród³em roszczenia
o kurta¿ w rozumieniu materialnoprawnym. Zdaniem tego autora: „ród³o to
le¿y poza p³aszczyzn¹ takiego porozumienia i wynika z innych przes³anek, jak
np. doprowadzenie przez brokera do tzw. efektu brokerskiego oraz z faktyczne17
go skorzystania z tego efektu przez danego ubezpieczyciela jako beneficjenta” .
Z tego te¿ wzglêdu niedopuszczalne s¹ wszelkie postanowienia tego porozumienia, które przyznaj¹ ubezpieczycielowi prawo do jednostronnej oceny czy uznania roszczenia o kurta¿ w ka¿dym konkretnym przypadku. Porozumienie kurta¿owe nie ma bowiem charakteru stosunku zobowi¹zaniowego rodz¹cego zobowi¹zania stron. Zobowi¹zania stron (w praktyce – ubezpieczyciela) powstaj¹
18
bowiem niezale¿nie od faktu zawarcia porozumienia kurta¿owego .
Inn¹ koncepcjê prezentuje np. J. Pokrzywniak, który stoi na stanowisku, ¿e
Ÿród³a roszczenia o prowizjê nale¿y szukaæ w tej w³aœnie umowie, jednak do jej
19
zawarcia dochodzi zawsze – w sposób wyraŸny b¹dŸ dorozumiany .
Bez wzglêdu na to, któr¹ z powy¿ej prezentowanych koncepcji uznaæ za
s³uszn¹, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e fakt, i¿ porozumienie kurta¿owe nie zosta³o
zawarte w sposób wyraŸny, nie mo¿e stanowiæ podstawy do odmowy brokerowi
prawa do kurta¿u. Wyj¹tkiem jest sytuacja, w której broker jest wynagradzany
przez klienta.
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brokerskiego na tle ustawodawstwa austriackiego (wzór dla polskiego ustawodawcy?), Prawo
Asekuracyjne 2007, nr 4, s 80.
Tak np. J. Pokrzywniak, op. cit., s. 163, który pisze: „W obu przypadkach dochodzi do zawarcia
umowy o kurta¿ brokerski ad hoc, raz przez konkludentne przyjêcie oferty z³o¿onej przez brokera ubezpieczycielowi, w drugiej sytuacji przez konkludentne przyjêcie oferty ubezpieczyciela przez brokera. Bior¹c pod uwagê powszechnoœæ zwyczaju p³acenia prowizji brokerskiej
przez ubezpieczycieli, mo¿na przyj¹æ, ¿e czêsto samo przyst¹pienie przez ubezpieczyciela do
negocjacji z brokerem ubezpieczeniowym równoznaczne bêdzie z przyjêciem zobowi¹zania do
zap³aty mu wynagrodzenia w razie zawarcia umowy ubezpieczenia dziêki jego staraniom.
Ustalony zwyczaj pozwala bowiem w takich przypadkach traktowaæ zachowanie ubezpieczyciela jako konkludentne oœwiadczenie woli w przedmiocie zawarcia porozumienia prowizyjnego”.
E. Kowalewski (w:) E. Kowalewski, M. Serwach, op. cit., s. 5.
Powy¿sz¹ koncepcjê zdaje siê podzielaæ K. Malinowska, op. cit., s. 164–165: „(..) porozumienie
kurta¿owe nie jest Ÿród³em wykonywania czynnoœci brokerskich i samo w sobie nigdy nie prowadzi do powstania roszczenia o kurta¿. ród³em wykonywania tych czynnoœci, a w tym doprowadzenia do zawarcia umowy ubezpieczenia, jest umowa brokerska (zlecenie brokerskie).
Na tym tle nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e porozumienie kurta¿owe ma drugorzêdne znaczenie dla
powstania przes³anki do wyp³aty wynagrodzenia kurta¿owego przez ubezpieczyciela, a brak
ustawowych zabezpieczeñ dla brokera w zakresie jego natury prawnej, jak i mocy wi¹¿¹cej
oraz trwa³oœci czêsto czyni porozumienie kurta¿owe jedynie iluzorycznym tytu³em do uzyskania wynagrodzenia od ubezpieczyciela”.
J. Pokrzywniak, op. cit., s. 163.
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3. Charakter prawny wynagrodzenia kurta¿owego. Analogie
do wynagrodzenia prowizyjnego agenta
W doktrynie zwraca siê czêsto uwagê na podobieñstwa pomiêdzy stosunkiem zobowi¹zaniowym ³¹cz¹cym ubezpieczyciela i brokera a stosunkiem agen20
cji, akcentuj¹c jednak zasadnicze ró¿nice pomiêdzy nimi . Podstawowa ró¿nica polega na tym, ¿e broker nie wystêpuje jako pe³nomocnik ubezpieczyciela.
Wprawdzie w literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ zarówno pogl¹dy opowiadaj¹ce siê za tym, ¿e broker jest wy³¹cznie pe³nomocnikiem klienta21, jak i tezy
o „podwójnym umocowaniu” brokera22, jednak ca³a doktryna wydaje siê byæ raczej zgodna co do tego, ¿e wynagrodzenie kurta¿owe wyp³acane przez ubezpieczyciela brokerowi ma podobny charakter do wynagrodzenia prowizyjnego
p³aconego agentowi ubezpieczeniowemu.
Z tego wzglêdu, ustalaj¹c charakter wynagrodzenia brokera ubezpieczeniowego nale¿y równie¿ wzi¹æ pod uwagê przepisy tytu³u XXIII kodeksu cywilnego
o umowie agencyjnej. Zarówno bowiem agent ubezpieczeniowy, jak i broker s¹
poœrednikami ubezpieczeniowymi, czyli wykonuj¹ za wynagrodzeniem czynnoœci faktyczne lub prawne zwi¹zane z zawieraniem lub wykonywaniem umów
ubezpieczenia.
Zakres tych czynnoœci jest niemal¿e identyczny (zawieranie lub ewentualnie – w przypadku brokera – doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia,
wykonywanie czynnoœci przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia
oraz uczestniczenie w zarz¹dzaniu lub – w przypadku agenta – administrowaniu – i wykonywaniu umów ubezpieczenia) z t¹ ró¿nic¹, ¿e agent wykonuje
czynnoœci w imieniu lub na rzecz zak³adu ubezpieczeñ, broker natomiast
– w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukuj¹cego ochrony ubezpieczeniowej23.
Choæ stosunek ³¹cz¹cy brokera z ubezpieczycielem nie mo¿e byæ traktowany
jako stosunek agencyjny (zw³aszcza w œwietle ustawowego zakazu wykonywania czynnoœci agencyjnych przez brokera ubezpieczeniowego), podobieñstwo
pomiêdzy tymi dwiema profesjami i fakt, ¿e zobowi¹zanym do wyp³aty wynagrodzenia w obu przypadkach jest ubezpieczyciel, przemawia za stosowaniem do
wynagrodzenia kurta¿owego przepisów o umowie agencyjnej per analogiam,
z uwzglêdnieniem braku to¿samoœci podmiotów, na rzecz których ka¿dy z nich
dzia³a.
1
Zgodnie z art. 758 § 1 k.c., je¿eli sposób wynagrodzenia nie zosta³ w umowie okreœlony, agentowi nale¿y siê prowizja. Jest to typowe wynagrodzenie zarówno w stosunkach ubezpieczyciel – agent ubezpieczeniowy, jak i ubezpieczy1
ciel – broker ubezpieczeniowy. Natomiast § 2 art. 758 stanowi, ¿e prowizj¹ jest
wynagrodzenie, którego wysokoœæ zale¿y od liczby lub wartoœci zawartych
umów. Jak wskazuje T. Wiœniewski: „Jest to wynagrodzenie o charakterze
wynikowym, a zatem rozumianym jako kwota oznaczona procentowo,
20
21
22
23

J. Pokrzywniak, op. cit., s. 125 i n.
J. Pokrzywniak,op. cit., s. 157–163.
Tak np. M. Serwach (w:) E. Kowalewski, M. Serwach, op. cit., s. 10.
Art. 4 pkt 1 i 2 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym.
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wzrastaj¹ca wraz z przyrostem liczby lub wartoœci zawieranych przez agenta
24
umów” . Agent mo¿e ¿¹daæ prowizji od umów zawartych w czasie trwania
umowy agencyjnej, je¿eli do ich zawarcia dosz³o w wyniku jego dzia³alnoœci lub
je¿eli zosta³y one zawarte z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla
umów tego samego rodzaju.
Co wiêcej, art. 7611 k.c. statuuje zasadê, zgodnie z któr¹ agent mo¿e ¿¹daæ
prowizji od umowy zawartej nawet po rozwi¹zaniu umowy agencyjnej, je¿eli
propozycjê zawarcia umowy daj¹cy zlecenie lub agent otrzyma³ od klienta przed
rozwi¹zaniem umowy agencyjnej. Kodeks cywilny k³adzie wiêc nacisk na fakt
osi¹gniêcia przez agenta rezultatu w postaci doprowadzenia do zawarcia umowy. To ten efekt jest bowiem – w praktyce ubezpieczeniowej
– Ÿród³em przychodu dla ubezpieczyciela w postaci sk³adki. Dlatego kwestia
stosunku czasu obowi¹zywania umowy agencyjnej do okresu obowi¹zywania
umowy ubezpieczenia zawartej na rzecz daj¹cego zlecenie nie ma znaczenia
dla okreœlenia wynagrodzenia agenta. Wrêcz przeciwnie, agent mo¿e otrzymaæ
wynagrodzenie nawet, jeœli umowa zostanie zawarta ju¿ po rozwi¹zaniu umowy
agencyjnej, gdy do jej zawarcia dosz³o w przewa¿aj¹cej mierze w wyniku jego
dzia³alnoœci w okresie trwania umowy agencyjnej, a zarazem w rozs¹dnym
czasie od jej rozwi¹zania (art. 7611 § 2 k.c.).
Jak wynika z powy¿szego, istotn¹ kwesti¹ dla okreœlenia nale¿nej agentowi prowizji jest pozyskanie klienta i faktyczny wk³ad w zawarcie umowy. Przepis art. 7612 k.c. zasadniczo wrêcz zakazuje nowemu agentowi, który „przej¹³” klientów swojego poprzednika, ¿¹dania prowizji od umów zawartych w czasie trwania swojej umowy agencyjnej, je¿eli prowizja ta nale¿y siê
poprzedniemu agentowi z uwagi na otrzymanie przez niego (lub daj¹cego
zlecenie) propozycji zawarcia umowy od klienta przed rozwi¹zaniem umowy
agencyjnej. „Co siê tyczy bowiem podzia³u prowizji miêdzy kolejnymi agentami, to art. 7611 i 7612 k.c. ustanawiaj¹ zasadê, ¿e agentowi bêd¹cemu
aktualnym kontrahentem daj¹cego zlecenie nie przys³uguje roszczenie
o wyp³atê prowizji z tytu³u umowy zawartej jako efekt w przewa¿aj¹cej
mierze dzia³alnoœci poprzednika. Prowizjê nale¿y natomiast wyp³aciæ, przy
jednoczesnym zachowaniu okreœlonych w art. 7611 k.c. przes³anek, poprzedniemu agentowi”25.
Ponadto, je¿eli w czasie trwania umowy agencyjnej agent pozyska³ nowych
klientów lub doprowadzi³ do istotnego wzrostu obrotów z klientami dotychczasowymi, a daj¹cy zlecenie po rozwi¹zaniu umowy agencyjnej nadal czerpie
znaczne korzyœci z umów zawartych z tymi klientami, agent mo¿e na mocy
3
art. 764 k.c. ¿¹daæ tzw. œwiadczenia wyrównawczego. Jak podkreœlono w doktrynie: „Ratio legis przyznania agentowi uprawnienia do œwiadczenia wyrównawczego wyra¿a siê w tym, ¿e po wygaœniêciu umowy daj¹cy zlecenie wci¹¿
odnosi wymierne korzyœci z dotychczasowej dzia³alnoœci agenta w postaci
24

25
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T. Wiœniewski, Umowa agencyjna wed³ug kodeksu cywilnego, C.H. Beck – publikacja elektroniczna, komentarz do art. 7581 k.c.
T. Wiœniewski, op. cit.
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korzystania ze zdobytej przez niego klienteli, wyrobionych stosunków, czy reputacji, na któr¹ zapracowa³ tak¿e agent. Wymienione czynniki wp³ywaj¹ na
26
wartoœæ przedsiêbiorstwa daj¹cego zlecenie” . Tym bardziej wiêc wzmacnia to
argumentacjê, ¿e agentowi ubezpieczeniowemu i – w drodze analogii – brokerowi, od zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej (brokerskiej)
umów ubezpieczenia, do zawarcia których dosz³o w wyniku dzia³alnoœci agenta lub brokera, prowizja powinna przys³ugiwaæ bez najmniejszych w¹tpliwoœci. Z brzmienia tego przepisu wynika, ¿e
ustawodawca zasadnicze znaczenie przywi¹zuje do faktu pozyskania
nowego klienta przez poœrednika.
3
Z art. 761 § 1 k.c. wynika, ¿e chwilê nabycia przez agenta prawa do prowizji
strony mog¹ okreœliæ w umowie agencyjnej. Niedopuszczalna jest jednak klauzula przyznaj¹ca agentowi prawo do prowizji póŸniej ni¿ w chwili, w której
klient spe³ni³ œwiadczenie, albo powinien by³ je spe³niæ, gdyby daj¹cy zlecenie
spe³ni³ œwiadczenie. Je¿eli umowa pomiêdzy daj¹cym zlecenie i klientem ma
byæ „wykonywana czêœciami”, zgodnie z art. 7613 § 2 k.c. agent nabywa prawo
do prowizji w miarê wykonywania umowy. Oznacza to, ¿e prawo do prowizji
agent nabywa sukcesywnie, stosownie do spe³nienia poszczególnych czêœci
œwiadczenia sk³adaj¹cych siê na ca³oœæ œwiadczenia. Równie¿ broker uzyskuje prawo do kurta¿u stosownie do wp³acania przez klienta poszczególnych rat sk³adki. Moment wp³ywu sk³adki do zak³adu ubezpieczeñ
jest kluczowy dla ustalenia jego prawa do wynagrodzenia. S³usznie zaznacza
J. Pokrzywniak, ¿e „wspólnym rysem obydwu stosunków jest to, ¿e wynagrodzenie p³atne jest co do zasady nie po zawarciu transakcji za poœrednictwem
agenta albo brokera, lecz dopiero po jej wykonaniu przez drug¹ stronê. Ubezpieczyciel p³aci bowiem kurta¿ ze sk³adki ubezpieczeniowej, a zatem dopiero
po spe³nieniu œwiadczenia (w ca³oœci albo w czêœci) przez klienta brokera. Podobnie agent, z pewnymi wyj¹tkami nie mo¿e ¿¹daæ wynagrodzenia, jeœli pozyskany przez niego klient nie spe³ni œwiadczenia (art. 7613 oraz 7614 k.c.)”27.
Je¿eli wiêc wynagrodzenie przys³uguje za efekt polegaj¹cy na wygenerowaniu
dla ubezpieczyciela przychodu w postaci sk³adki, kwestia dalszej obs³ugi umowy
ubezpieczenia pozostaje bez znaczenia dla prawa poœrednika do wynagrodzenia. Przychód dla ubezpieczyciela wynika z faktu poœredniczenia brokera
w zawarciu umowy, nie zaœ w jej wykonaniu.
4. Przes³anki wyp³aty kurta¿u
Przedstawiciele doktryny opowiadaj¹ siê generalnie za koncepcj¹, zgodnie
z któr¹ zobowi¹zanie brokera ubezpieczeniowego ma charakter zobowi¹zania rezultatu, nie zaœ charakter zobowi¹zania do starannego dzia³ania. Jak
twierdzi M. Serwach „broker zobowi¹zuje siê wobec swojego kontrahenta do
26

27

E. Rott-Pietrzyk, Umowa agencyjna, (w:) System Prawa Prywatnego, t. VII. Prawo zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³owa, red. J. Rajski, C.H. Beck – publikacja elektroniczna, komentarz
do art. 7643 k.c.
J. Pokrzywniak, op. cit., s. 185.
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osi¹gniêcia okreœlonego rezultatu, czyli ulokowania ryzyka na okreœlonych,
28
opracowanych indywidualnie, warunkach ubezpieczenia.” . Pogl¹d, zgodnie
z którym podstaw¹ do ¿¹dania przez brokera wynagrodzenia jest osi¹gniêcie zamierzonego skutku (w postaci zawarcia umowy ubezpieczenia) by³ reprezento29
wany w nauce jeszcze pod rz¹dami kodeksu zobowi¹zañ . Stanowisko to zachowuje pe³n¹ aktualnoœæ na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego30.
Z kolei nawet ci autorzy, który opowiadaj¹ siê za mieszan¹ koncepcj¹ charakteru zobowi¹zania brokera (jako ³¹cz¹cego w sobie cechy umowy zlecenia,
wi¹¿¹cej siê z obowi¹zkiem starannego dzia³ania oraz umowy o dzie³o, czyli
umowy rezultatu), w sposób jednoznaczny wskazuj¹, ¿e uprawnienie brokera do kurta¿u zale¿y od osi¹gniêcia zamierzonego rezultatu (to jest doprowadzenia do zawarcia umowy ubezpieczenia, która zostanie nastêpnie wykonana przez ubezpieczaj¹cego)31.
Fundamentalna rola zawarcia umowy, w której zawarciu broker ubezpieczeniowy poœredniczy³ – jako warunku wystarczaj¹cego do kierowania roszczenia o kurta¿ – jest czêsto podkreœlana w literaturze przedmiotu. Autorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e podstawowe znaczenie ma udzia³ danego poœrednika w czynnoœciach, które faktycznie doprowadzi³y do zawarcia danej umowy – nawet je¿eli do zawarcia umowy dochodzi za poœrednictwem innego poœrednika32 albo w miejsce tej umowy, która mia³a zostaæ zawarta, zosta³a zawarta inna umowa, która realizuje ten sam cel gospodarczy33. Podkreœla siê, ¿e uprawnienie brokera do uzyskania kurta¿u od ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem doprowadzenia przez brokera, dzia³aj¹cego na podstawie
zlecenia brokerskiego ze strony klienta, do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz
wykonania tej umowy przez ubezpieczaj¹cego (to jest zap³aty sk³adki b¹dŸ jej
raty). Zdaniem M. Serwach przes³anki do wyp³aty brokerowi wynagrodzenia s¹
nastêpuj¹ce:
1) udzia³ brokera przy zawieraniu danej umowy ubezpieczenia musi wynikaæ
z udzielonego przez ubezpieczaj¹cego zlecenia (umowy brokerskiej);
2) musi dojœæ do efektywnego zawarcia umowy ubezpieczenia (zasada rezultatu);
3) pomiêdzy dzia³alnoœci¹ brokera a zawarciem umowy ubezpieczenia musi
istnieæ zwi¹zek przyczynowy;
4) nast¹pi³a zap³ata sk³adki przez ubezpieczaj¹cego w ca³oœci b¹dŸ w czêœci34.
Konsekwencj¹ powy¿szych pogl¹dów jest przyjêcie, ¿e wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego musi byæ pochodn¹ osi¹gniêtego
28
29

30
31
32
33
34
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M. Serwach (w:) E. Kowalewski, M. Serwach, op. cit., s. 7.
E. Fenichel, Umowa o poœrednictwo, G³os Prawa 1931, nr 1, s. 20; I. Rosenblutch, Poœrednictwo w œwietle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1937, s. 2 – za E. Kowalewski, M. Serwach, Wynagrodzenie…, s. 11.
Tak E. Kowalewski M. Serwach, op. cit., s. 11.
Tak J. Pokrzywniak, op. cit., s. 141 i n.
Z. Fenichel, op. cit., s. 24.
R. Longchamps de Berier, Zobowi¹zania, Poznañ 1948, s. 153.
M. Serwach, Umowa brokerska,(w:) System Prawa Prywatnego, t. IX, Umowy nienazwane,
red. W.J. Katner, Warszawa 2010, s. 741.
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rezultatu. Brak rezultatu w postaci zawarcia umowy ubezpieczenia za poœrednictwem brokera sprawia, ¿e nie nale¿y mu siê wynagrodzenie za wykonywanie
czynnoœci poœrednictwa. Wynagrodzenie to nale¿y siê zaœ w przypadku,
gdy dojdzie do zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia.
Z punktu widzenia ubezpieczyciela wykonanie umowy ubezpieczenia polega na
tym, ¿e ubezpieczaj¹cy op³aca sk³adkê ubezpieczeniow¹. Z tego wzglêdu, podstaw¹ do obliczenia wynagrodzenia musz¹ byæ wszystkie sk³adki, które wp³ynê³y do ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia zawartej za
poœrednictwem brokera (b¹dŸ z analogicznej umowy ubezpieczenia,
realizuj¹cej ten sam cel gospodarczy, która zosta³a zawarta z pominiêciem brokera, a de facto stanowi efekt jego starañ). Wp³ata tych
sk³adek jest bowiem rezultatem, który ubezpieczyciel – zawieraj¹c
umowê ubezpieczenia – chcia³ osi¹gn¹æ.
Jak podkreœla siê w doktrynie, prowizja p³acona przez ubezpieczyciela na
rzecz brokera pochodzi z pieniêdzy zap³aconych tytu³em sk³adki. „Je¿eli sk³adka p³atna jest w czêœciach, równie¿ i prowizja brokerska p³acona jest w czêœciach proporcjonalnie do zap³aconych przez ubezpieczaj¹cego kwot”35. Z uwagi na fakt, ¿e warunkiem powstania uprawnienia brokera do kurta¿u jest
zap³ata sk³adki przez ubezpieczaj¹cego – nieop³acenie sk³adki przez ubezpieczaj¹cego mo¿e rodziæ po stronie brokera ¿¹danie do wyp³aty wynagrodzenia za
czynnoœci poœrednictwa przez ubezpieczaj¹cego, a wysokoœæ tego wynagrodzenia bêdzie odpowiadaæ prowizji, któr¹ móg³by otrzymaæ broker od ubezpieczy36
ciela . Stanowi to dodatkowy argument przemawiaj¹cy za tym, ¿e
uprawnienie brokera do otrzymania kurta¿u jest œcis³¹ pochodn¹
sk³adki, któr¹ otrzymuje ubezpieczyciel z umowy ubezpieczenia. Jedynie w przypadku, w którym sk³adka ta nie jest (b¹dŸ przestaje) byæ przez
ubezpieczaj¹cego op³acana – mielibyœmy bowiem do czynienia z ewentualnym
roszczeniem brokera do ubezpieczaj¹cego. Inn¹ podstawê takiego roszczenia
stanowiæ mog³aby oczywiœcie równie¿ sama umowa brokerska, przewiduj¹ca
obowi¹zek zap³aty wynagrodzenia (tzw. fee) przez klienta. Jednak w sytuacji
braku umownych uzgodnieñ pomiêdzy stronami – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
na rynku zwyczajami – ubezpieczyciel jest zobowi¹zany do wyp³aty brokerowi
wynagrodzenia (kurta¿u), stanowi¹cego odpowiedni¹ czêœæ ka¿dej sk³adki b¹dŸ
jej raty, która wp³ynê³a z umowy ubezpieczenia. To sk³adka bowiem stanowi (jedyn¹ zreszt¹) korzyœæ, jak¹ ubezpieczyciel uzyska³ w zwi¹zku
z zawarciem umowy ubezpieczenia.
Powy¿sze wnioski wynikaj¹ równie¿ z opisanych powy¿ej podobieñstw pomiêdzy wynagrodzeniem kurta¿owym brokera a wynagrodzeniem prowizyjnym
agenta. Ustawodawca, reguluj¹c kwestiê wynagrodzenia prowizyjnego agenta,
g³ówny nacisk k³adzie na osi¹gniêcie przez agenta rezultatu w postaci doprowadzenia do zawarcia umowy. Wynagrodzenie prowizyjne agenta jest pochodn¹
wszelkich korzyœci, jakie uzyska³ jego mocodawca z tego tytu³u.
35
36

J. Pokrzywniak, op. cit., s. 172.
J. Pokrzywniak, op. cit., s. 87.
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5. Kurta¿ „za obs³ugê”
Dla dalszych rozwa¿añ istotna bêdzie równie¿ kwestia, czy wynagrodzenie
kurta¿owe dzieli siê na czêœci „za doprowadzenie do zawarcia umowy” oraz „za
obs³ugê”. Pytanie to pojawia siê w zwi¹zku z brzmieniem art. 4 pkt 2 ustawy
o poœrednictwie ubezpieczeniowym, zgodnie z którym czynnoœci brokerskie polegaj¹ równie¿ na „uczestniczeniu w zarz¹dzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, tak¿e w sprawach o odszkodowanie, jak równie¿ na organizowaniu
i nadzorowaniu czynnoœci brokerskich”. Ustawodawca wyraŸnie zatem przewiduje, ¿e poœrednictwo brokera nie musi ograniczaæ siê do zawarcia umowy.
Czêœæ doktryny uwa¿a, i¿ brak jest podstaw prawnych do przyjêcia, ¿e kurta¿
podlega takiemu podzia³owi37. Z kolei inni przedstawiciele nauki wyodrêbniaj¹
wspomniane powy¿ej dwa sk³adniki wynagrodzenia brokerskiego38. Przyjêcie
jednej z powy¿szych koncepcji ma fundamentalne znaczenie dla rozstrzygniêcia problemu, którego dotyczy niniejszy artyku³.
Wydaje siê, ¿e trudno mówiæ o panuj¹cym na polskim rynku ubezpieczeniowym zwyczaju dotycz¹cym podzia³u kurta¿u na czêœæ „akwizycyjn¹” i „obs³ugow¹”. Pamiêtaæ nale¿y, i¿ – w braku wyraŸnych postanowieñ umowy brokerskiej lub porozumienia kurta¿owego – to zwyczaje handlowe bêd¹ w praktyce
kszta³towaæ treœæ relacji zobowi¹zaniowych stron. Dlatego – je¿eli brakuje
wyraŸnych uzgodnieñ pomiêdzy stronami – nie ma podstaw do przyjêcia, ¿e kurta¿ podlega podzia³owi39. Przeciwko przyjêciu takiego podzia³u
przemawia równie¿ to, i¿ w przypadku wielu rodzajów umów ubezpieczenia
w praktyce broker mo¿e w ogóle nie braæ udzia³u w wykonaniu tej¿e umowy
i administrowaniu ni¹. Taki obowi¹zek mo¿e zreszt¹ zostaæ wyraŸnie wy³¹czony
w umowie brokerskiej i czynnoœci brokera bêd¹ ogranicza³y siê tylko do poœredniczenia w zawarciu umowy ubezpieczenia.
Nie ma jednak prawnych przeszkód, aby w umowie brokerskiej lub
porozumieniu kurta¿owym przyjêto taki podzia³. Postanowienia umowy
dotycz¹ce takiego podzia³u (lub ich brak) maj¹ praktyczne znaczenie, jeœli chodzi o mo¿liwoœæ pozbawienia brokera prawa do kurta¿u w przypadku cofniêcia
brokerowi pe³nomocnictwa przez klienta. Inn¹ kwesti¹ jest odpowiedŸ na pytanie, czy dla ubezpieczyciela w tym zakresie wi¹¿¹ca jest jedynie treœæ porozumienia kurta¿owego, czy równie¿ postanowienia umowy brokerskiej. Zagadnienia wzajemnych relacji pomiêdzy tymi umowami, zakresu zwi¹zania ubezpieczyciela postanowieniami umowy brokerskiej, jej wp³ywu na treœæ porozumienia kurta¿owego zawieranego w sposób konkludentny oraz konsekwencji
przyjêcia w tym porozumieniu postanowieñ sprzecznych z ustaleniami umowy
37
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Tak np. J. Pokrzywniak, Kilka uwag o podziale kurta¿u, Dziennik Ubezpieczeniowy nr 2755
z 31 maja 2011 r.
Takie stanowisko zaj¹³ np. E. Kowalewski w wyst¹pieniu podczas XIV Kongresu Brokerów
Ubezpieczeniowych, Uszczegó³owiona problematyka wynagrodzenia brokerskiego, slajdy
nr 10 i 13 – materia³ dostêpny pod adresem: www.polbrokers.pl; podobnie P. Narloch, Uwagi
dotycz¹ce kurta¿u i nie tylko, Dziennik Ubezpieczeniowy nr 2757 z 2 czerwca 2011 r.
Na analogicznym stanowisku stoi K. Malinowska, op. cit., s. 158.
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brokerskiej budz¹ w doktrynie bardzo du¿o kontrowersji i – jak siê wydaje
– problemy te nie zosta³y do koñca wyjaœnione.
6. Cofniêcie pe³nomocnictwa a prawo do kurta¿u
Jak ju¿ wskazano powy¿ej, podstaw¹ do obliczenia kurta¿u nale¿nego brokerowi s¹ wszystkie sk³adki, które wp³ynê³y do ubezpieczyciela z zawartej umowy
ubezpieczenia. Warunkiem koniecznym, a zarazem wystarczaj¹cym do powstania uprawnienia do kurta¿u jest bowiem zawarcie umowy ubezpieczenia
za poœrednictwem brokera i jej wykonanie przez ubezpieczaj¹cego. W doktrynie
w sposób jednolity podkreœla siê, ¿e uzasadnieniem aksjologicznym do wyp³aty
przez ubezpieczyciela kurta¿u na rzecz brokera ubezpieczeniowego jest zaoszczêdzony hipotetyczny koszt akwizycji, czyli „pozyskania klienta”40. St¹d
podstaw¹ do otrzymania przez brokera wynagrodzenia jest wykonanie przez
niego czynnoœci poœrednictwa zmierzaj¹cych do zawarcia umowy
ubezpieczenia.
Bez wzglêdu na to, czy uznaæ za s³uszn¹ koncepcjê, zgodnie z któr¹ zobowi¹zanie ubezpieczyciela do wyp³aty kurta¿u wynika z zawartego (nawet konkludentnie) porozumienia kurta¿owego, czy te¿ koncepcjê, ¿e jest ono niezale¿ne od zawarcia takiego porozumienia – nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Ÿród³o
uprawnienia brokera do kurta¿u le¿y poza porozumieniem kurta¿owym. To
fakt umocowania brokera przez klienta oraz wykonanie przez brokera czynnoœci na rzecz klienta (i osi¹gniêcie tzw. efektu brokerskiego) jest bowiem przes³ank¹ do wyp³aty kurta¿u. Dlatego – je¿eli powy¿sze przes³anki zosta³y ju¿
spe³nione – dla zasadnoœci roszczenia brokera o kurta¿ od umowy ubezpieczenia, do zawarcia której doprowadzi³, bez znaczenia pozostaje
fakt ewentualnego odwo³ania pe³nomocnictwa przez klienta b¹dŸ
rozwi¹zania umowy brokerskiej. Powy¿sza konkluzja jest pochodn¹
wniosków wyp³ywaj¹cych z dokonanej powy¿ej analizy charakteru prawnego
wynagrodzenia brokerskiego.
Za powy¿szym wnioskiem przemawia równie¿ powo³any ju¿ wczeœniej
art. 56 k.c., zgodnie z którym: „Czynnoœæ prawna wywo³uje nie tylko skutki
w niej wyra¿one, lecz równie¿ te, które wynikaj¹ z ustawy, z zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego i z ustalonych zwyczajów”. Z pewnoœci¹ nie mo¿na mówiæ o tym,
aby utrata przez brokera prawa do wynagrodzenia w takim przypadku wynika³a
z ustalonych zwyczajów. Co wiêcej – taki wniosek by³by sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Jego akceptacja stworzy³aby bowiem sytuacjê, w której klient w bardzo ³atwy sposób (cofaj¹c brokerowi pe³nomocnictwo
b¹dŸ wypowiadaj¹c umowê brokersk¹ bezpoœrednio po doprowadzeniu przez
brokera do zawarcia umowy ubezpieczenia) móg³by pozbawiæ brokera prawa do wynagrodzenia pomimo wykonania przez niego swojego zobowi¹zania. W przypadku, gdy broker jest wynagradzany przez ubezpieczyciela,
dzia³a on dla klienta w sposób nieodp³atny, licz¹c na uzyskanie korzyœci
40

Tak np. E. Kowalewski, M. Serwach, op. cit., s. 11; J. Pokrzywniak, Broker ubezpieczeniowy…,
s. 172.
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bêd¹cych pochodn¹ zawartej umowy ubezpieczenia. Dlatego te¿ zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego nakazuj¹ przyj¹æ, ¿e kurta¿ nale¿y siê brokerowi od
wszystkich sk³adek b¹dŸ ich rat wp³aconych z umowy ubezpieczenia, w której
zawarciu poœredniczy³ – nawet je¿eli po zawarciu tej¿e umowy dosz³o do
cofniêcia pe³nomocnictwa b¹dŸ rozwi¹zania umowy brokerskiej.
Oczywiœcie powy¿szy przepis ma w praktyce znaczenie w odniesieniu do
stosunków zobowi¹zaniowych, w których brak jest wyraŸnych postanowieñ
umownych dotycz¹cych tej kwestii. Nale¿y zatem w tym miejscu zastanowiæ
siê, jaki jest zakres ewentualnej swobody kontraktowej pomiêdzy stronami
1
w tym aspekcie. Zgodnie z art. 353 k.c.: „Strony zawieraj¹ce umowê mog¹
u³o¿yæ stosunek prawny wed³ug swego uznania, byleby jego treœæ lub cel nie
sprzeciwia³y siê w³aœciwoœci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom
wspó³¿ycia spo³ecznego.” Dlatego te¿ dopuszczalnoœæ postanowieñ umownych
nale¿y oceniæ w praktyce w kontekœcie ich zgodnoœci z celem i natur¹ stosunku
prawnego oraz zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Stojê na stanowisku, ¿e je¿eli umowa brokerska (lub porozumienie kurta¿owe) wyszczególnia kurta¿ nale¿ny „za obs³ugê” umowy ubezpieczenia
– umowa (porozumienie) mo¿e jednoczeœnie przewidywaæ, i¿ z chwil¹
rozwi¹zania umowy brokerskiej lub cofniêcia pe³nomocnictwa, prawo brokera
do kurta¿u „za obs³ugê” wygasa (pod warunkiem, ¿e broker nie jest d³u¿ej
zobowi¹zany do obs³ugi umowy ubezpieczenia). W tym bowiem zakresie wynagrodzenie brokera jest powi¹zane z bie¿¹cymi czynnoœciami wykonywanymi
przez niego, które broker zaprzestaje wykonywaæ po rozwi¹zaniu umowy brokerskiej lub cofniêciu pe³nomocnictwa. Co do zasady, prawo do kurta¿u „za
obs³ugê” bêdzie zatem zale¿eæ od okresu, w którym ta obs³uga by³a œwiadczona.
Natomiast w odniesieniu do kurta¿u za doprowadzenie do zawarcia
umowy ubezpieczenia (czyli – do ca³oœci kurta¿u, o ile umowa brokerska lub
porozumienie kurta¿owe nie wyró¿nia kurta¿u „za obs³ugê”) postanowienie
umowy (porozumienia) przewiduj¹ce utratê przez brokera uprawnienia do
kurta¿u w przypadku rozwi¹zania umowy brokerskiej lub cofniêcia pe³nomocnictwa bêdzie niewa¿ne jako sprzeczne z istot¹ stosunku prawnego na
linii broker – ubezpieczyciel oraz zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Istota tego stosunku prawnego zosta³a omówiona powy¿ej i sprowadza siê do
wynagradzania brokera ubezpieczeniowego w zale¿noœci od osi¹gniêtego rezultatu. Przyjêcie, i¿ odwo³anie pe³nomocnictwa b¹dŸ rozwi¹zanie umowy brokerskiej mog³oby powodowaæ utratê przez brokera prawa do kurta¿u, w skrajnym
przypadku mog³oby doprowadziæ nawet do ca³kowitego pozbawienia
brokera wynagrodzenia i pozostawa³oby w ra¿¹cej sprzecznoœci z wyra¿on¹
w art. 2 ust. 1 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym zasad¹ odp³atnoœci
us³ug poœrednictwa ubezpieczeniowego. Kwestia sprzecznoœci takiego rozwi¹zania z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego zosta³a ju¿ omówiona powy¿ej.
Dlatego te¿ ewentualne przejêcie obs³ugi umowy ubezpieczenia przez nowego brokera samo w sobie nie ma wp³ywu na prawo poprzedniego brokera
(który poœredniczy³ w zawarciu umowy) do kurta¿u. Ewentualne wynagrodzenie dla kolejnego brokera jest spraw¹ wy³¹cznie na linii klient – nowy broker lub
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ubezpieczyciel – nowy broker. Jedynie w przypadku, gdy w sposób wyraŸny dokonano podzia³u kurta¿u na czêœæ „akwizycyjn¹” oraz „obs³ugow¹”, ta druga
czêœæ nale¿y siê nowemu brokerowi, zaœ dotychczasowy broker jest uprawniony
wy³¹cznie do pierwszej czêœci kurta¿u. Je¿eli takiego podzia³u nie wprowadzono, fakt umocowania innego brokera ubezpieczeniowego do czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ umowy ubezpieczenia móg³by stanowiæ wprawdzie przes³ankê
41
do roszczenia ze strony tego brokera o wyp³atê kurta¿u za obs³ugê umowy ,
jednak nie mo¿e stanowiæ w ¿adnym razie podstawy do pozbawienia
kurta¿u brokera, który poœredniczy³ przy zawarciu umowy.
Pomimo faktu, i¿ doktryna i orzecznictwo dotychczas raczej nie zajmowa³y
siê szerzej przedmiotowym zagadnieniem, mo¿na napotkaæ w literaturze wypowiedzi, które poœrednio potwierdzaj¹ powy¿sze wnioski. Jak wskazuje M. Ser42
wach : „drugorzêdne znaczenie ma fakt, czy umowa ubezpieczenia zosta³a
podpisana za jego poœrednictwem, za poœrednictwem innego brokera, czy te¿
bez udzia³u jakiegokolwiek innego podmiotu (tylko ubezpieczaj¹cy i ubezpieczyciel). W przeciwnym razie, ubezpieczaj¹cy w zasadzie w ka¿dym przypadku, chocia¿by poprzez wypowiedzenie umowy brokerskiej, móg³by – korzystaj¹c uprzednio z wiedzy fachowej, umiejêtnoœci i doœwiadczenia zawodowego
poœrednika – doprowadziæ do pozbawienia go wynagrodzenia nale¿nego od
ubezpieczyciela”. Cytowana autorka poœrednio, aczkolwiek wyraŸnie wskazuje
zatem, ¿e wypowiedzenie przez klienta umowy brokerskiej i cofniêcie
pe³nomocnictwa brokerowi nie mo¿e doprowadziæ do pozbawienia
brokera kurta¿u, je¿eli faktycznie dosz³o do zawarcia umowy ubezpieczenia za jego poœrednictwem. Skoro nie jest to mo¿liwe nawet w sytuacji, gdy formalnie umowa ubezpieczenia zostanie zawarta za poœrednictwem
innego brokera (ale na podstawie czynnoœci wykonanych przez pierwszego brokera) – to tym bardziej nie jest to dopuszczalne w sytuacji, gdy do zawarcia
umowy ubezpieczenia dosz³o za poœrednictwem danego brokera i umowa brokerska zosta³a wypowiedziana przez klienta w trakcie obowi¹zywania takiej
umowy ubezpieczenia. Z kolei rozpatruj¹c kwestiê uprawnienia do kurta¿u
w przypadku dzia³ania dwóch lub wiêcej brokerów w ró¿nym czasie, J. Pokrzywniak twierdzi, ¿e mo¿liwa jest sytuacja, w której wynagrodzenie bêdzie dzielone
pomiêdzy kilku poœredników. Autor ten jednak analizuje przypadek dzia³ania
dwóch lub wiêcej brokerów przy zawarciu jednej umowy ubezpieczenia,
nie zaœ przypadek zmiany brokera obs³uguj¹cego umowê ubezpieczenia. Jednoczeœnie wskazuje w sposób wyraŸny, ¿e ubezpieczyciel p³aci brokerowi wynagrodzenie „nie za wykonanie okreœlonych czynnoœci (…), lecz za zawarcie
umowy przy zaoszczêdzeniu w³asnych kosztów i pracy w³asnych pracowni43
ków . Oznacza to, ¿e jedyn¹ i wy³¹czn¹ podstaw¹ do przyznania
brokerowi wynagrodzenia w formie kurta¿u jest fakt doprowadzenia
do zawarcia umowy ubezpieczenia. Co za tym idzie – je¿eli broker taki
41
42
43

Tak np. E. Kowalewski, M. Serwach, op. cit., s. 12.
M. Serwach, Umowa brokerska…, s. 743.
J. Pokrzywniak, op. cit., s. 98–99.
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skutek osi¹gn¹³ – okolicznoœæ, ¿e umowa brokerska zosta³a przez klienta wypowiedziana i klient nawi¹za³ wspó³pracê z innym brokerem, nie mo¿e powodowaæ utraty przez pierwszego z brokerów prawa do wynagrodzenia od takiej
umowy ubezpieczenia.
Na zakoñczenie wypada wspomnieæ, ¿e poruszone w niniejszym artykule
zagadnienie ma du¿e znaczenie praktyczne i jest niejednokrotnie przyczyn¹
sporów pomiêdzy brokerami a zak³adami ubezpieczeñ. Niektórzy ubezpieczyciele odwo³anie przez klienta pe³nomocnictwa brokerowi b¹dŸ rozwi¹zanie
umowy brokerskiej traktuj¹ jako pretekst do zaprzestania wyp³aty kurta¿u.
O donios³oœci tego problemu œwiadczy chocia¿by fakt, ¿e dotycz¹ go zapisy projektu aktualizacyjnego wspomnianych wy¿ej „Podstawowych Zasad Dobrej
Praktyki oraz Wspó³pracy Zak³adów Ubezpieczeñ z Brokerami”44. Zgodnie
z pkt 13 tego dokumentu: „O ile z treœci porozumieñ kurta¿owych zawartych
pomiêdzy Brokerem a Zak³adem Ubezpieczeñ nie wynika inaczej, w przypadku umocowania przez Klienta nowego Brokera w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zawartej za poœrednictwem poprzedniego Brokera Zak³ad Ubezpieczeñ przyzna prowizjê temu Brokerowi, którego staraniem zawarta zosta³a
umowa ubezpieczenia, niezale¿nie od ustalonych w umowie dat p³atnoœci
sk³adki. Zasada ta dotyczy równie¿ umów wieloletnich, w przypadku umocowania nowego Brokera przed rozpoczêciem kolejnego okresu rozliczeniowego.
Jednak¿e Zak³ad Ubezpieczeñ przyzna prowizjê tak¿e nowemu Brokerowi tylko i wy³¹cznie w odniesieniu do wzrostu sk³adki wynikaj¹cego ze zmian
umowy ubezpieczenia dokonanych za poœrednictwem nowo umocowanego
brokera”. Propozycja zawarta w projekcie aktualizacji zasadniczo oparta jest
zatem na analogicznej koncepcji jak zaprezentowana powy¿ej.
7. Podsumowanie
Reasumuj¹c rozwa¿ania poczynione powy¿ej, nale¿y ponownie podkreœliæ,
¿e prawo brokera do kurta¿u jest pochodn¹ osi¹gniêtego przez niego rezultatu
w postaci doprowadzenia do zawarcia umowy ubezpieczenia. Je¿eli umowa
ubezpieczenia zosta³a zawarta za poœrednictwem brokera oraz wykonana przez
klienta (poprzez zap³atê sk³adki), brokerowi nale¿y siê wynagrodzenie od wszystkich sk³adek b¹dŸ ich rat, których p³atnoœæ zwi¹zana jest z umow¹ ubezpieczenia, w której zawarciu broker poœredniczy³. Ewentualne cofniêcie pe³nomocnictwa brokerowi b¹dŸ rozwi¹zanie umowy brokerskiej nie rzutuje na roszczenie brokera do ubezpieczyciela o wyp³atê kurta¿u. Nie ma tutaj znaczenia równie¿ fakt udzielenia przez klienta pe³nomocnictwa innemu brokerowi. Jedynym
wyj¹tkiem od tej regu³y jest sytuacja, w której kurta¿ dzieli siê na czêœæ „akwizycyjn¹” oraz „czêœæ obs³ugow¹”. W takim przypadku – wraz z wygaœniêciem podstawy do dzia³ania przez brokera w imieniu klienta – broker ten traci prawo do
44
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Cofniêcie pe³nomocnictwa brokerskiego a prawo do kurta¿u
kurta¿u w czêœci „obs³ugowej”. Jednak¿e podzia³ kurta¿u na te czêœci nie
wynika z obowi¹zuj¹cych zwyczajów handlowych i dlatego musia³by znaleŸæ
swoje wyraŸne odzwierciedlenie w postanowieniach umowy brokerskiej lub
porozumienia kurta¿owego.
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Withdrawal of the Brokerage Power of Attorney and the Right
to Brokerage Commission
The author discusses the impact of the withdrawal of the power of attorney to act on the client’s
behalf or the termination of the contract of brokerage services by the client upon the broker’s right
to receive brokerage commission paid by an insurance undertaking. The above-mentioned issue
has not been the subject of an in-depth analysis of both the doctrine and jurisdiction so far. However, it is of a fundamental practical importance, particularly, for long-term group insurance contracts, in the case of which the insurance premium is paid either in instalments or as a current
premium. The article presents a thorough analysis of legal regulations and the views of the doctrine related to brokerage activities, brokerage contracts, brokerage commission agreement, with
special attention paid to the legal nature and reasons for payment of broker’s remuneration, i.e.
brokerage commission. The issue presented in the introduction has been settled on these grounds.
Keywords: right to brokerage commission, brokerage effect, brokerage power of attorney, brokerage commission for acquisition, brokerage commission for services.
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