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Monografia dr Moniki szaraniec - ,,Dzialalnos6 gospodarcza po6rednik6w
ubezpieczeniowych. studium publicznoprav,rre" zostala wydana w idealnym
\wecz momencie. Jak wiadomo, trwai4 wla6nie prace nad implementaci4 do
polskiego porz4dku prawnego dyrektywy 201619r w sprawie dystrybucji ubez-
pieczefi. (IDD). Tym samgn, recenzowana praca, poza niew4tpLiw4 donio-
slosci4 naukow4 (est to ksi42ka habilitacyjna), bgdzie zapewne r6wniez cennq
pomoca w pracach nad ksztaltem nowej polskiej ustawy o dystrybucji ubezpie-
czefi. Przekonanie to vlynika z dw6ch zasadniczych przycz4m: po pierwsze,
znacznTczg66 rozwa2ai Autorka poswigca wlasnie tej dyrektlrvie orazpolEda-
nemu sposobowi jej implementacji. Po drugie, formuluje ona r6vmiez szereg
postulat6w de lege ferenda,kt6re zmierzaj4 do wyeliminowania w nowych prze-
pisach rozmaitych usterek obecnych w aktualnej ustawie z dnta 22 maja
2003 r. o poSrednictwie ubezpieczeniowym.

Ksi42ka sklada sig z 5 rozdzial6w. Pierwszy, zatytulowany ,,Regulacja po-
Srednictwa ubezpieczeniowego w prawie polskim i prawie unii Europejskiej
oraz jego kwalifikacja" zawiera informacje na temat ewolucji regulacji pra-
v'nych dotyczqcych posrednictwa ubezpieczeniowego zar6tvno w prawie pol-
skim, jak i w prawie unijnym. Rozwa2ania zamieszczone w tym rozdziale s4
chyba najbardziej szczeg6lowq i peln4analizE historii przepis6w prawnych do-
tyczqcych posrednictwa ubezpieczeniowego, jaka dot4d powstala w polskiej
literaturze (cho6 oczy'lvi6cie Autorka korzysta r6vmie| z ustalefl poprzedni-
k6w). Rozdzial drugi, pod tytulem ,,Zabes orazwrymogS dotycz4ce podejmo''a-
nia i vlykonywania dzialalnosci gospodarczejprzezposrednik6w ubezpieczenio-
wych", zawiera analtzg samego pojgcia posrednictwa ubezpieczenio.u'esc'
(z uwzglgdnieniem jego r62nych modeli). Autorka zamiesclla w nim talie cie-
kawe uwagi prav,nopor6vil:'awcze. Koitczy sig on interesuj4cymi, przemyslanr'-
mi i bardzo konkretnymi postulatami de lege ferenda. Rozdzial trzeci, chr-ba
najbardziej tw6rczy w calej pracy, nosi tytul ,,PubLicznoprawna ochrona infor-
macyjna klienta w relacjach z posrednikiem ubezpieczeniowlTn". w tej czgsci
ksi42ki du2o uwagi poswigcono przepisom IDD, kt6re zwigkszyly (w por6una-
niu z poprzedniq dyrektl"w4) obowi4zki informacljne posrednik6w wobec klien-
t6w. Hozdzial. czwarty, pod tytulem ,,wykon1'lvanie przezposrednik6w ubezpie-
czeniow]'ch dzialalnosci transgranicznej w ramach rveumgtrznego rynku finan-
sowego unii Europejskiej", dotyczy sposobu realizacji swobody swiadczenia
uslug oraz swobody przedsigbiorczoSci w zakresie po6rednictwa ubezpieczenic.
wego. Ksi4zkg wiericzy rozdzial piaty, pod tytulem ,,Nadz6r nad dzialalnoscii
gospodarcz4 posrednik6w ubezpieczeniowych", w kt6rym Autorka calo:icior.,-r-
i bardzo kompetentnie przedstawia panoramg problem6w prarmych zni4za-
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nych z llykonpvaniem nadzoru nad dzialalno6ci4 po6rednik6w ubezpieczenio-
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traktowe wynikajqce z viq24cych go relacji z poszczeg6ln).ryni zakladami ubez-

pieczeh, nigdy nie bgdzie w stanie zapewnil w pelni rzetelnei i bezstronnej

porady.- 
Warte uwagi s4 tozwaLania na temat celowosci wprowadzenia do nowej

ustawy przepis6w regulujQcych w precyzyjny spos6b kwestig dostosowania obo-

viqzk6w inform acyj nyc h d o s topnia zloL ono 3 ci z awie ran ej um o$Y ub ezpie cze'

nia i do statusu klienta (klient profesjonalny i klient nieprofesjonalny) 'W tym

zakresie rzeczyvilcie nie mozna poprzesta6 na klauzulach generalnych.

Godny poparcia jest postulat pozostawienia w prawie polskim dychotomicz-

nego podiialu na agenta i brokera ubezpieczeniowego. Autorka pr4,l4cza sig do

glosOw za nadaniem brokerowi statusu zawodu regulowanego, rozbudowuj4c

i w zb o gac aj4c d o tych cz as p r e z en towan 4 ar gum enta cj g za tal<tm r ozwi4zaniem.

Proponuje ona r6vmie2 nadanie takiego statusu agentowi ubezpieczeniowemu,

co.lidnat molebytju2 bardziej dyskusyjne. Trafne sq postulaty umo2liwienia

brokerom wlrkonlrvania zawodu w formie sp6lek osobowych, cho(, teza,jakoby

de lege lata nie bylo to mo2liwe nie jest bezsporna (Autorka traktuje art. 88

k.s.h. jako usterkq legislacyjn4,lecz zal.o2enie racjonalnosci prawodawcy nie

portr"l" przechodzid do porz4dku dziennego nad obowi4zuj4cym, iednoznacz-
nym przepisem prawa, zawaftym zreszt4w jednej z wiod4cych ustaw w syste-

mie prawnym).
Nale2y zgodzil sig z dr Monik4 Szaraniec, gdy postuluje ona ostro2ne i prze-

myslane przenoszenie do prawodawstwa polskiego pojgi takich jak ,,produkt
ubezpiecieniowy" i ,,dystrybucja ubezpieczefi" . Jgzyk potrafl nieraz falszowa1

rzeczlrnristos (, a przywolane okre6lenia s4 tego najlepszym przykladem, albo-

wiem utozsamiaj4 one instytucje ze sobq niepor6vvnl"walne (zawarcie umorvy

bezpo6redni o pIzez zal<Iad ubezpieczehiprzez po6rednika, zwlaszcza brokera,

to nie s4 dwai62ne sposoby,,dystrybucji" to2samego ,,produktu"!). Nie spos6b

niestety w tym miejscu zteferowat wszystkich tez stawianych w omawianej

pracy.- 
N" koniec naIe2y zauwa2y6, 2e recenzowana ksi4zka imponuje nie tylko ory-

ginalno6ci4 ujgcia tematu, rzetelnoSci4 tozwa1ah czy nowo6ci q tez, lecz tahie
dowodzi ogromnej pracowito6ci dr Moniki Szaraniec. Do56 wspomnief,2e sam

vrykaz wyliorzystanej literatury, polskiej izagranicznej, mie6ci sig na 18 stro-

nachlZw.raca teZ uwagg jgzykmonografii, kt6ryjest czytelny, jasnyi sprawia, ze

lektura nawet bardzo skomplikowanych anahz prarTmiczych iest intelektualn4
przyjemnoSci4.- 

W konkltzjinale|y stwierdzi6, 2eksi4aka dr Moniki Szaraniec powinna sta-

nowii pozycjg obowiqzkow4 w ksiggozbiorze ka2dego znawcy ubezpieczeft

gospodatcry"ir. W szczeg6lnolci, z lektury tej powinny czetpa1wszystkie osoby

iaingazowane w prace nad nowq polsk4 ustaw4 o dystrybucji tbezpieczef .

dr hab. Jakub Pokrzywniak
radca prawny, partner w hancelarii WKB Wierciftshi,

I(wieciftshi, B aehr SP.h.
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