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POLSKIE
STOWARZYSZENIE
AKTUARIUSZY

Warszawa, 3 sierpnia 2021 r.

Szanowny Pan 
Piotr Patkowski 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2021 r. sygn. FN5.700.20.2020, dotyczące zgłoszenia 
ewentualnych uwag do projektu ustaw)' o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
rozwoju tynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, zwanego dalej „Projektem”, 
Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy przekazuje, co następuje:

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1130) Projekt wprowadza m.in. zmianę poprzez dodanie w art. 70 po 
ustępie 7 ustępu 7a o treści:

„7a. W przypadku, o których mowa w ust. 5 pkt 4, Komisja może określić wymagany poziom 
wiedzy i umiejętności kandydatów na aktuariuszy poprzez wskazanie wymaganego poziomu 
wyników egzaminów uzyskanych w trakcie studiów.”

Chcielibyśmy poddać pod rozwagę zmianę powyżej dodawanego ustępu 7a na 
następującą proponowaną treść:

„7a. W przypadku, o których mowa w ust. 5 pkt 4, Komisja może określić po zakończeniu 
każdego roku akademickiego odrębnie dla każdego tematu egzaminów aktuarialnych
fex-postl wymagany poziom wiedzy i umiejętności kandydatów na aktuariuszy poprzez 
wskazanie wymaganego poziomu wyników egzaminów uzyskanych w trakcie studiów.”
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Powyższą propozycję uzupełnienia zmiany ust. 7a motywujemy praktyką stosowaną w innych 
jurysdykcjach biorącą pod uwagę zmieniającą się skalę trudności egzaminów w poszczególnych 
latach. Eliminuje to potencjalny konflikt interesów pomiędzy poziomem zdawałności egzaminów 
na uczelniach, a utrzymaniem jednolitego poziomu kwalifikacji równoważnego egzaminu 
aktuarialnego.

Przykładem takiej praktyki jest Wielka Brytania, gdzie poziom zdawałności na uczelniach, których 
egzaminy są uznawane za równoważne egzaminom aktuarialnym jest corocznie weryfikowany 
przez Institute and Faculty of Actuaries i kalibrowany corocznie do poziomu wiedzy zdających.

Z poważaniem,

.,--1

v
dr Jacek Skwierczyński 
Członek Zarządu

dr hab. Łukasz D.elong 
Członek Zarządź
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