Stałe Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych
Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy
Dokument określa minimalne wymogi stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
(dalej: CPD, Continuous Professional Development) stawiane przez Stowarzyszenie
Członkom Rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, którzy nie mają statusu
Członka Niewykonującego Zawodu Aktuariusza. Dla pozostałych kategorii Członków
wymóg stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie jest obowiązkowy, ale na
wniosek członka może być dokumentowany i potwierdzany przez Stowarzyszenie.
§ 1.
1. Każdy aktuariusz jest odpowiedzialny za wybór zakresu i realizację odpowiedniego
dla niego osobistego programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2. Wybór osobistego programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych powinien brać pod
uwagę utrzymanie posiadanych i uzyskanie nowych kompetencji i wiedzy.
3. Liczba godzin i rodzaj aktywności powinny być odpowiednie dla jego rozwoju
zawodowego i spełniania standardów wykonywania zawodu aktuariusza.
4. Liczba godzin podnoszenia kwalifikacji
Stowarzyszenie jest wymogiem minimalnym.
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§ 2.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – aprobowane przez Stowarzyszenie rodzaje
aktywności.
1. Aprobowanymi rodzajami aktywności dokumentującymi podnoszenie kwalifikacji
zawodowych aktuariusza są:
udział w aktuarialnych szkoleniach, konferencjach, warsztatach krajowych,
udział
w
aktuarialnych
szkoleniach,
konferencjach,
warsztatach
zagranicznych,
c. udział
w
aktuarialnych
szkoleniach,
konferencjach,
warsztatach
organizowanych przez pracodawcę,
d. uczestnictwo (jako słuchacz) w wykładach na uczelniach na tematy
aktuarialne,
e. udział w krajowych grupach roboczych na tematy aktuarialne,
f. udział w międzynarodowych grupach roboczych na tematy aktuarialne,
g. prowadzenie szkoleń, konferencji, wykładów, warsztatów aktuarialnych,
h. prowadzenie badań aktuarialnych,
i. udział w szkoleniach z dziedzin pokrewnych,
j. udział w szkoleniach z miękkich umiejętności,
k. praca naukowa z tematyki aktuarialnej,
l. samodzielne czytanie literatury aktuarialnej,
m. inne – po akceptacji Komisji Akredytacyjnej.
a.
b.

2. Spełnienie wymogu CPD oznacza odbycie: 20 godzin w ciągu 2 lat, z czego 15
godzin musi być poświęconych na aktywnościom z grupy a-g, przy czym
przyjmuje się, że w przypadku realizacji aktywności g, jedna godzina szkolenia,
wykładu, itp., odpowiada 3 godzinom aktywności CPD, jako że wymaga
odpowiedniego wcześniejszego przygotowania.

3. Czas poświęcony na CPD musi być możliwy do zweryfikowania. Skany
certyfikatów, zaświadczeń i oświadczeń są umieszczane przez Członków na
stronie PSA.
4. Zarząd, na wniosek Członka i po otrzymaniu opinii Komisji Akredytacyjnej może
zwolnić członka ze spełniania wymogu CPD, zmienić okres spełniania wymogu
CPD lub ustalić indywidualne wymagania CPD dla Członka.
5. Członek Stowarzyszenia jest informowany o statusie wypełniania wymogu CPD
za pomocą systemu zielonych-żółtych-czerwonych kartek:
a. „zielona kartka” – wypełniony wymóg CPD;
b. „żółta kartka”: w sytuacji, gdy Członek nie wypełni wymogu 20 godzin w ciągu
dwóch lat. W takim przypadku okres rozliczeniowy jest wydłużany do 3 lat i
wymagane jest udokumentowanie 30 godzin, przy czym wymogi dotyczące
aktywności z grupy pkt. 1, lit. a – g są przeliczane w sposób proporcjonalny;
c. „czerwona kartka”: w sytuacji, gdy Członek nie wypełni wymogu 30 godzin
w ciągu trzech lat.
5. Nadzór nad wypełnianiem wymogów CPD sprawuje Komisja Akredytacyjna.
Aktuariusz, który trzymał „czerwoną kartkę” podlega weryfikacji przez Zarząd na
wniosek Komisji Akredytacyjnej.
§ 3.
1. Wymóg powyższy wchodzi w życie z dniem 01.05.2019.
2. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres 01.05.2019 – 31.12.2021.
3. W przypadku rozpoczęcia okresu rozliczeniowego dla Członka w trakcie roku
kalendarzowego, okres ten wydłuża się w taki sposób, by wynosił nie mniej niż
dwa lata i był krótszy niż trzy lata i kończył się z końcem roku kalendarzowego.
Zarząd PSA
Kwiecień 2019

