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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 czerwca 2001 r.

w sprawie wykazu dokumentów, które do∏àcza si´ do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
dzia∏alnoÊci brokerskiej.

Na podstawie art. 37i ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37,
poz. 424) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci brokerskiej, w przypadku gdy wnio-
skodawca jest osobà fizycznà, do∏àcza si´ nast´pujàce
dokumenty:

1) oÊwiadczenie o pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych,

2) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego wydany nie
wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed datà z∏o˝enia wniosku,
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3) informacj´ o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
wydanà przez Biuro Informacyjne Krajowego Reje-
stru Karnego nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed
z∏o˝eniem wniosku,

4) poÊwiadczenie zameldowania na pobyt sta∏y lub
czasowy albo kart´ sta∏ego lub czasowego pobytu,

5) kopi´ zaÊwiadczenia o zdanym egzaminie przed Ko-
misjà Egzaminacyjnà dla Brokerów Ubezpieczenio-
wych i Reasekuracyjnych, a w przypadku osób po-
siadajàcych stopieƒ naukowy w dziedzinie nauk
prawnych lub ekonomicznych — odpis dyplomu
lub kopi´ poÊwiadczonà za zgodnoÊç z orygina∏em,

6) ˝yciorys zawodowy wraz z dokumentami poÊwiad-
czajàcymi doÊwiadczenie lub przygotowanie zawo-
dowe,

7) orygina∏ polisy lub kopi´ poÊwiadczonà przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ lub notariusza, stwierdzajàcà za-
warcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci broker-
skiej lub promes´ zawarcia takiej umowy,

8) oÊwiadczenie, ˝e wnioskodawca by∏ lub nie by∏
cz∏onkiem zarzàdu osoby prawnej, wykonujàcej
dzia∏alnoÊç brokerskà w zakresie ubezpieczeƒ lub
reasekuracji, której cofni´to zezwolenie na wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej w zakresie ubez-
pieczeƒ lub reasekuracji w czasie pe∏nienia przez
wnioskodawc´ funkcji cz∏onka zarzàdu,

9) oÊwiadczenie, ̋ e wnioskodawca by∏ lub nie by∏ bro-
kerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym,
któremu cofni´to zezwolenie na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci brokerskiej w zakresie ubezpieczeƒ lub re-
asekuracji.

§ 2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci brokerskiej, w przypadku gdy wnio-
skodawca jest osobà prawnà, do∏àcza si´ nast´pujàce
dokumenty:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego wydany nie
wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed datà z∏o˝enia wnio-
sku,

2) akt notarialny umowy spó∏ki,

3) dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 3, 6 i 8—9,
dotyczàce wszystkich cz∏onków zarzàdu,

4) dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4—5, do-
tyczàce cz∏onków zarzàdu, którzy spe∏niajà wymo-
gi okreÊlone w art. 37i ust. 1 pkt 1 lit. a)—d) ustawy
z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
wej,

5) orygina∏ polisy lub kopi´ poÊwiadczonà przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ lub notariusza, stwierdzajàcà za-
warcie umowy obowiàzkowego ubezpieczenia od-
powiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u prowadzenia
dzia∏alnoÊci brokerskiej lub promes´ zawarcia ta-
kiej umowy.

§ 3. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami
o Krajowym Rejestrze Sàdowym, do wniosku o wyda-
nie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci broker-
skiej osoby fizyczne do∏àczajà zaÊwiadczenie o wpisie
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, a osoby praw-
ne — odpis z w∏aÊciwego rejestru sàdowego.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2001 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski


