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1. Brokerzy ubezpieczeniowi. 

Broker jest pośrednikiem ubezpieczeniowym wykonującym czynności w imieniu lub 

na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Może nim być osoba 

fizyczna lub prawna, która po uprzednim spełnieniu szeregu warunków określonych 

w art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz U. z 

2003 r. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.), posiada wydane przez organ nadzoru 

zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i jest wpisana do rejestru 

brokerów ubezpieczeniowych. Działalność brokera polega na zawieraniu lub 

doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności 

przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w 

zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, 

jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich. 

Do dnia 31.12.2010 r. zostało wydanych ogółem 1 866 zezwoleń na wykonywanie 

działalności brokerskiej, w tym 1 818 w zakresie ubezpieczeń (1 345 osobom 

fizycznym i 473 osobom prawnym) oraz 48 w zakresie reasekuracji (odpowiednio: 11 

i 37). 

 

W roku 2010 wydano podobną ilość zezwoleń na działalność brokerską jak w roku 

2007 i znacznie więcej niż w latach ubiegłych tj. 2008-2009. W porównaniu do 2009 

roku wzrost wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej w roku 

2010 wyniósł 19%.  

Natomiast porównując ilość wydanych zezwoleń na działalność brokerską w 2010 

roku do roku 2008, wzrost wyniósł już 46,8%. 

W roku 2010 wydano 1 zezwolenie w zakresie reasekuracji, zostało wydane osobie 

prawnej.  

Ogólna liczba wydanych zezwoleń w roku 2010 wyniosła 69, z tego 63,8 % tj. 44 

wydano osobom fizycznym. W roku 2010, podobnie jak w trzech poprzednich latach, 

przyrost wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej osobom 

fizycznym jest znacznie większy od liczby wydanych zezwoleń na wykonywanie 

działalności brokerskiej osobom prawnym.  
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Poniższe tabele przedstawiają liczby wydanych zezwoleń na wykonywanie 

działalności brokerskiej osobom fizycznym i prawnym, z uwzględnieniem podziału na 

brokerów posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej 

w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji. 

 

Tabela 1. Liczba wydanych zezwoleń w zakresie ubezpieczeń w latach 2007 – 2010. 

 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010

Osoby fizyczne 52 27 34 44

Osoby prawne 17 16 23 24

Razem 69 43 57 68

 

Tabela 2. Liczba wydanych zezwoleń w zakresie reasekuracji w latach 2007 – 2010. 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010

Osoby fizyczne 0 0 0 0

Osoby prawne 0 4 1 1

Razem 0 4 1 1

 

Tabela 3. Liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej  

w latach 2007 – 2010. 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010

Osoby fizyczne 52 27 34 44

Osoby prawne 17 20 24 25

Razem 69 47 58 69
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Wykres 1. Liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności 

brokerskiej w latach 2007 – 2010. 
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W roku 2010 dokonano 45 wykreśleń z rejestru brokerów ubezpieczeniowych, w tym 

36 osobom fizycznym i 9 osobom prawnym. Wszystkie podmioty wykonywały 

działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń. 

Szczegółowy wykaz z uwzględnieniem przyczyny wykreśleń z rejestru brokerów 

ubezpieczeniowych przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Przyczyny wykreśleń brokerów z rejestru brokerów 

ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. 

Wyszczególnienie 
Liczba wykreśleń 

z rejestru 

Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera  18 

Broker ubezpieczeniowy przestał spełniać wymogi niezbędne do 

wykonywania swojej działalności, określone ustawą 

  17 

Wygaśnięcie zezwolenia   10 

Razem   45 

 

Wykreślenie brokera ubezpieczeniowego z rejestru brokerów ubezpieczeniowych na 

skutek cofnięcia zezwolenia na wniosek brokera stanowiło 40% wszystkich wykreśleń 

z listy brokerów. 

Natomiast wykreślenie brokera ubezpieczeniowego z rejestru brokerów 

ubezpieczeniowych z uwagi na nie spełnianie wymogów niezbędnych do 

wykonywania swojej działalności stanowiło 38% wszystkich wykreśleń z listy 

brokerów. 

 

Rok 2010 przyniósł wzrost wykreśleń z rejestru brokerów ubezpieczeniowych w 

porównaniu z rokiem ubiegłym o 45%. Większa ilość wykreśleń z rejestru brokerów 

ubezpieczeniowych w porównaniu z latami poprzednimi nie miała znaczącego wpływu 

na wzrost ogólnej liczby podmiotów wykonujących działalność brokerską.  
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W stosunku do 2009 r. nastąpił nieznaczny wzrost ogólnej liczby podmiotów 

wykonujących działalność brokerską tj. o 3%. Na dzień 31 grudnia 2010 r. na rynku 

ubezpieczeń funkcjonowały 955 podmioty. 

 

Wykres 2.  Struktura wykreśleń brokerów z rejestru brokerów 

ubezpieczeniowych. 

 

 

 

Tabela 5. Liczba wykreśleń brokerów z rejestru brokerów ubezpieczeniowych 

i reasekuracyjnych w latach 2007 – 2010. 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010

Osoby fizyczne 36 23 19 36

Osoby prawne 17 8 12 9

Razem 53 31 31 45
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2. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 

działalności brokerskiej. 

Jednym z warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia i wpisania do rejestru 

brokerów ubezpieczeniowych oraz prowadzenia działalności brokerskiej jest zawarcie 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności 

brokerskiej. 

Od dnia 15 stycznia 2005 roku, zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 

24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej 

(Dz. U. Nr 122, poz. 1028), obowiązuje minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 

OC wynosząca równowartość w złotych 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego 

zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC oraz 1 500 000 euro w 

odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. 

 

 

Tabela 6. Umowy ubezpieczenia OC zawarte przez brokerów – osoby fizyczne 

w roku 2010. 

Wartości polis OC w zł 
2010 

Ilość polis udział w % 

1 000 001 – 6 138 600 557 97,4

Powyżej 6 138 600 15 2,6

Ogółem 572 100

 

 

Tabela 7. Umowy ubezpieczenia OC zawarte przez brokerów – osoby prawne 

w roku 2010. 

Wartości polis OC w zł 
2010 

Ilość polis udział w % 

1 000 001 – 6 138 600 247 93,9

Powyżej 6 138 600 16 6,1

Ogółem 263 100
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Zawarte w tabelach dane dotyczące umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu wykonywania działalności brokerskiej wskazują na przystosowanie się 

brokerów do obowiązujących regulacji prawnych, które w sposób jednoznaczny 

określiły minimalną wysokość sum gwarancyjnych na poziomie 1 500 000 euro od 15 

stycznia 2005 r. Jedynie 3,7% ogółu brokerów ma ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zawarte powyżej 

obowiązującego w tym okresie poziomu minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej 

obowiązkowego ubezpieczenia brokera. 

 

W roku 2010 brokerzy zawierali umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu wykonywania działalności brokerskiej z 15 „krajowymi” zakładami ubezpieczeń, 

tj.: Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ POLSKA S.A., AVIVA Towarzystwo 

Ubezpieczeń Ogólnych S.A., COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., CONCORDIA 

WIELKOPOLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych CUPRUM, GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., HDI 

ASEKURACJA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER 

POLSKA S.A., INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polskie Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A., PZM Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ, UNIQA 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA 

S.A. oraz z siedmioma notyfikowanymi w Polsce zakładami ubezpieczeń państw 

członkowskich Unii Europejskiej: ACE European Group Limited - Wielka Brytania,  

AIM ALTALANOS Biztosito – Węgry, INTERGLOBAL Insurance Company Limited - 

Wielka Brytania, PI Indemnity Company Limited – Irlandia, SOCIETY of LLOYD’S - 

Wielka Brytania, TRINITY SQUARE INSURANCE Limited - Wielka Brytania, White 

Rock Insurance (Europe) PCC Limited - Wielka Brytania oraz z jednym zakładem 

ubezpieczeń działającym w formie oddziału: CHARTIS EUROPE S.A. Oddział w Polsce 

(dawniej AIG EUROPE S.A.). 

Najwięcej umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 

działalności brokerskiej zostało zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń INTERRISK 

S.A. (63%) oraz z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (9%). W dalszej kolejności 

najczęściej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 
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działalności brokerskiej zawierano z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. 

(6,3%), Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. (6%) oraz HDI ASEKURACJA 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (5%). 

 
Wykres 3.  Umowy OC brokerów zawarte w 2010 r. (w %). 

63%9%

6,30%

6%

15,70%

TU InterRisk

UNIQA TU

PZU S.A.

PTU S.A.

Pozostałe ZU

 

3. Przychody uzyskane przez brokerów z tytułu prowizji od zakładów 

ubezpieczeń.  

 

Tabela 8. Przychody ogółem uzyskane przez brokerów z tytułu prowizji od zakładów 

ubezpieczeń (w zł). 

 2007 2008 2009 2010 

Osoby fizyczne 
  103.781.407   112.212.709      91.431.904      87.764.597

Osoby prawne 341.401.523 379.871.620 467.112.721 494.991.674

Ogółem 445.182.930 492.084.329 558.544.625 582.756.271
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Tabela 9. Średnie roczne przychody uzyskane przez brokerów z tytułu prowizji od 

zakładów ubezpieczeń w latach 2007 – 2010 w podziale na: osoby 

fizyczne, osoby prawne, ogółem (w zł). 

  

2007 2008 2009 2010 

Zmiana w 

% 

2010/2009

Osoby 

fizyczne 
253 125 258 555 211 159 154 787 -27 

Osoby 

prawne 
1 537 845 1 658 828 1 970 940 1 948 786 -1 

Ogółem 704 403 742 209 833 649 707 228 -15 

 

 

Powyższe dane finansowe, odnoszące się do podmiotów posiadających zezwolenie na 

wykonywanie działalności brokerskiej, wskazują na wzrost przychodu ogółem 

uzyskanych przez brokerów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń. Rok 2010 

przyniósł w porównaniu z rokiem 2009 wzrost przychodów ogółem uzyskanych przez 

brokerów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń o 4% (nastąpiło to przy wzroście 

liczby brokerów o prawie 23%).  

W porównaniu z okresem sprawozdawczym za 2009 r. dane finansowe, odnoszące 

się do podmiotów posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej 

będących osobami fizycznymi, wskazują na spadek średniego przychodu brokerów z 

tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń (spadek o 27%). Przy czym należy 

zaznaczyć, iż dokonało się to przy znacznie większej liczbie brokerów osób 

fizycznych, które osiągnęły przychód z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń, 433 

osoby w roku 2009 oraz 567 osób w roku 2010. 

Natomiast dane finansowe, odnoszące się do podmiotów posiadających zezwolenie 

na wykonywanie działalności brokerskiej będących osobami prawnymi, przynoszą 

spadek w stosunku do roku poprzedniego o 1%. W tym przypadku dokonało się to 

również przy wzroście liczby brokerów prowadzących działalność jako osoby prawne, 
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które osiągnęły przychód z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń, z 237 w 

roku 2009 do 254 w roku 2010. 

W latach 2007 - 2009 następował systematyczny wzrost średnio rocznych 

przychodów uzyskanych przez ogół brokerów z tytułu prowizji od zakładów 

ubezpieczeń, z 704 403 zł w roku 2007 do 833 649 zł w roku 2009. W roku 

2010 w porównaniu z rokiem 2009 nastąpił spadek o 15% do poziomu 707 228 zł. 

Przy czym należy zaznaczyć, iż w tym samym okresie liczba brokerów, którzy 

osiągnęli przychód z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń, wzrósł z 670 w roku 

2009 do aż 821 podmiotów w roku 2010. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część przychodów ogółem uzyskanych z 

tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń uzyskiwana jest przez niewielką 

grupę brokerów. 

Jeśli przyjmiemy jako kryterium wyboru przychód uzyskany przez brokerów  z 

tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń to:  

- w 2007 r. 25 brokerów o największych przychodach uzyskało łącznie 

przychód w wysokości 244 672 749 zł, co stanowi 55,5 % sumy uzyskanych 

przez brokerów przychodów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń. 

- w 2008 r. 25 brokerów o największych przychodach uzyskało łącznie 

przychód w wysokości 256 705 547 zł, co stanowi 52,2 % sumy uzyskanych 

przez brokerów przychodów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń. 

- w 2009 r. 25 brokerów o największych przychodach uzyskało łącznie 

przychód w wysokości 307 840 461 zł, co stanowi 55,1 % sumy uzyskanych 

przez brokerów przychodów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń. 

- w 2010 r. 25 brokerów o największych przychodach uzyskało łącznie 

przychód w wysokości 321 528 393 zł, co stanowi 58,6 % sumy uzyskanych 

przez brokerów przychodów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń. 
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4. Wielkość prowizji wypłaconej przez zakłady ubezpieczeń. 

Tabela 10. Wartość składki oraz prowizji wypłaconej brokerom przez zakłady 

ubezpieczeń. 

 
Wartość składki ulokowanej 

za pośrednictwem brokerów 

(zł) 

Wartość prowizji 
wypłaconej brokerom 

przez zakłady ubezpieczeń 
(zł) 

Średnia prowizja 
stanowiąca 

wynagrodzenie 
brokera wypłacona 

przez zakłady 
ubezpieczeń (%) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

ZU Działu I 980 683 025 1 085 283 958 60 587 305 70 099 705 6,18 6,46

ZU Działu II 3 186 277 254 3 364 117 913 464 960 460 504 686 976 14,59 15,00

Razem 4 166 960 279 4 449 401 871 460 541 130 574 786 681 12,61 12,92

 

W 2010 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, średnia wielkość prowizji 

wypłaconej brokerom  przez  zakłady ubezpieczeń zanotowała wzrost zarówno w 

Dziale I jak i w Dziale II. 

Średnia wielkość prowizji, liczona jako stosunek wypłaconej prowizji do składki 

ulokowanej, uzyskana od zakładów ubezpieczeń Działu I kształtowała się na 

poziomie 6,46 %, zaś Działu II – 15 %, ogólnie w dziale I i II – 12,92%. 

 

 

Tabela 11. Średnia prowizja stanowiąca wynagrodzenie brokera wypłacona przez 

zakłady ubezpieczeń w latach 2008 – 2010 w podziale na zakłady ubezpieczeń 

działu I i II (w %). 

 2008 2009 2010 

ZU DZIAŁ I 
5,88 6,18 6,46

ZU DZIAŁ II 12,24 14,59 15,00

Razem 11,09 12,61 12,92
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Ogółem składka ulokowana przez brokerów w zakładach ubezpieczeń  

w 2010 roku, w porównaniu z rokiem 2009, miała tendencję wzrostową. 

Wzrost ten w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 6,8%. 

Również wartość ogółem prowizji wypłaconej brokerom przez zakłady ubezpieczeń w 

2010 roku, w porównaniu z rokiem 2009, miała tendencję wzrostową. Wzrost ten w 

stosunku do roku ubiegłego wyniósł 24,8%. 

Należy zauważyć, iż tendencja wzrostowa, w zakresie składki ogółem ulokowanej 

przez brokerów w zakładach ubezpieczeń oraz w zakresie wartości ogółem prowizji 

wypłaconej brokerom przez zakłady ubezpieczeń, występowała również w latach 

poprzednich. 

 
 

5. Zestawienie zakładów ubezpieczeń według wielkości składki 

ulokowanej przez brokerów. 

Ogółem składka ulokowana przez brokerów w zakładach ubezpieczeń w okresie od 

01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. osiągnęła wartość 4 428 577 870 zł, z czego 

brokerzy prowadzący działalność jako osoby fizyczne ulokowali 737 789 391 zł, zaś 

brokerzy – osoby prawne – 3 690 788  479 zł. 

Analogicznie do uzyskanych przez brokerów przychodów z tytułu prowizji od 

zakładów ubezpieczeń (patrz pkt 3), kształtowała się struktura składki ulokowanej 

przez brokerów. 

Dziesięciu największych brokerów (stosując kryterium wielkości ulokowanej 

składki) pośredniczyło w zawarciu umów ubezpieczenia o łącznej składce 

brutto równej 2 119 783 337 zł. Kwota ta stanowi 47,87 % składek 

ulokowanych przez brokerów.   

Dwudziestu największych brokerów (stosując kryterium jak wyżej) ulokowało 

łącznie składkę brutto równą wysokości 2 649 699 304 zł. Kwota ta 

stanowi 59,83 % składek ulokowanych przez brokerów.   

 

W 2010 r. brokerzy współpracowali z 60 zakładami ubezpieczeń. Wśród tych 

zakładów większość, tj. 33 stanowiły zakłady ubezpieczeń Działu II, w których 

wielkość ulokowanej składki przez brokerów wyniosła 3 364 117 913 zł. Natomiast  
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w 27 zakładach ubezpieczeń Działu I składka ulokowana przez brokerów osiągnęła 

poziom 1 085 283 958 zł.  

Ponadto brokerzy współpracowali z 46 notyfikowanymi w Polsce zakładami 

ubezpieczeń państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

(EEA), jednak stanowiło to nieznaczny procent ogółu lokowanych składek przez 

brokerów (ok. 1%). 

 

 
6. Lokowanie składki w Zakładach Ubezpieczeń. 

Tabela 12. Zestawienie zakładów ubezpieczeń wg wielkości składki ulokowanej 

przez brokerów. 

Lp. Zakład Ubezpieczeń 
Składka ulokowana 

przez brokerów (w zł)

1. PZU S.A. 1 424 765 570

2. PZU ŻYCIE S.A. 723 608 288

3. STU ERGO HESTIA S.A. 536 268 172

4. TUiR WARTA S.A. 386 309 935

5. TU ALLIANZ POLSKA S.A. 249 574 449

6. TU COMPENSA S.A. 221 409 480

7. TU InterRisk S.A. 184 745 176

8. GENERALI TU S.A. 131 112 743

9. UNIQA TU S.A.   123 319 073

10. HDI ASEKURACJA TU S.A. 99 709 241
 

Z powyższych danych wynika, iż brokerzy ulokowali w: PZU S.A., PZU Życie S.A. oraz 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. ryzyka, z tytułu których 

została przypisana składka brutto, równa kwocie 2 684 642 030 zł. Stanowi to 

55,6% sumy składek wszystkich brokerów.  

Należy również zwrócić uwagę, iż częściej z brokerami współpracowały zakłady 

ubezpieczeń Działu II. W tabeli powyżej znalazł się tylko jeden zakład ubezpieczeń 

Działu I i tradycyjnie jest to Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. 
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Udział składki ulokowanej przez brokerów w składce przypisanej brutto dla 

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. (9 300 199 tyś zł.) wyniósł 

7,78%.  

Dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A udział składki ulokowanej przez 

brokerów w składce przypisanej brutto (składka przypisana brutto - 7 783 936 tyś 

zł) wyniósł 18,30%, dla Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. 

(składka przypisana brutto - 2 344 544 tyś zł) – 22,87%, dla Towarzystwa 

Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (składka przypisana brutto - 1 995 486 tyś 

zł)  wyniósł 19,36%, dla Towarzystwa Ubezpieczeń ALLIANZ POLSKA S.A. (składka 

przypisana brutto – 1 734 047 tyś zł) – 14,39% oraz dla Towarzystwa Ubezpieczeń 

COMPENSA S.A. (składka przypisana brutto – 818 650 tyś zł) – 27,05%. 

 
 
7. Dystrybucja ubezpieczeń przez brokerów. 
 
 

Zakłady ubezpieczeń wykorzystują następujące kanały dystrybucji:  

- sprzedaż bezpośrednią (dokonywana przez etatowych pracowników zakładów), 

- sprzedaż za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych, 

- sprzedaż za pośrednictwem brokerów ubezpieczeniowych, 

- inne kanały dystrybucji.  

 

 

Tabela 13. Kanały dystrybucji ubezpieczeń zakładów ubezpieczeń Działu I w 2010 
roku. 

Wyszczególnienie 2010 

Sprzedaż bezpośrednia 32,38 

Sprzedaż przez agentów 62,57 

Sprzedaż przez brokerów 1,78 

Inne kanały dystrybucji 3,27 

                                                

 
 Źródło : Biuletyn roczny KNF. Rynek Ubezpieczeń  2010. 
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Wykres 4. Kanały dystrybucji produktów ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń 
Działu I w 2010 roku (w %). 

 

 
 
 
 
Tabela 14. Kanały dystrybucji ubezpieczeń zakładów ubezpieczeń Działu II w 2010 

roku. 

Wyszczególnienie 2010 

Sprzedaż bezpośrednia 15,19 

Sprzedaż przez agentów 67,40 

Sprzedaż przez brokerów 15,38 

Inne kanały dystrybucji 2,03 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

 
 Źródło : Biuletyn roczny KNF. Rynek Ubezpieczeń  2010. 
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Wykres 5. Kanały dystrybucji produktów ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń 
Działu II w 2010 roku (w %). 

 

 
 
 
 

 

Udział w sprzedaży produktów zakładów ubezpieczeń Działu II za 

pośrednictwem brokerów w 2010 r. jest wyższy niż w latach ubiegłych i 

osiągnął poziom 15,38%. 

 Udział w sprzedaży produktów zakładów ubezpieczeń Działu I za 

pośrednictwem brokerów w 2010 r. jest na poziomie lat ubiegłych i osiągnął 

poziom 1,78%.  
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ZAKOŃCZENIE 

 
Dane otrzymane z sektora ubezpieczeń nie wskazują na znaczące zmiany w 
proporcjach lokowanej przez brokerów składki między zakładami ubezpieczeń 
działu I i działu II. 
Rynek brokerów ubezpieczeniowych przy stale rosnącej liczbie podmiotów 
wykonujących działalność brokerską odnotowuje stały wzrost przychodów 
ogółem z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń. 
Największe przychody z działalności brokerskiej w 2010 roku odnotowano w 
województwie mazowieckim - 284 088 397 zł. co stanowi 40,56% przychodów 
z całego rynku brokerskiego. Drugim województwem pod względem wielkości 
przychodów z działalności brokerskiej jest województwo kujawsko-pomorskie -
151 837 269 zł. co stanowi 21,68% przychodów z całego rynku brokerskiego. 
Na drugim biegunie są województwa świętokrzyskie i podkarpackie, gdzie 
odnotowano odpowiednio 0,25% i 0,34% przychodów z całego rynku 
brokerskiego. 
Jednakże w województwach świętokrzyskim i podkarpackim działalność 
brokerską prowadziła stosunkowo niewielka grupa brokerów (odpowiednio 12 i 
10 podmiotów). 
W 2010 roku najwięcej podmiotów brokerskich posiadających zezwolenie na 
wykonywanie działalności brokerskiej funkcjonowało w województwie    
wielkopolskim – 72, łódzkim – 69 oraz kujawsko-pomorskim - 68.  
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