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Warszawa, 26 sierpnia 2021 r.  

 

Szanowny Pan  

Jan Sarnowski 

Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Finansów 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2021 r., znak DD3.8200.2.2020, przy którym przekazano 

do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Projekt 

ustawy”), w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy przekazujemy, następującą uwagę: 

W Projekcie ustawy proponujemy zmianę treści art. 9 ust 3):  

„w art. 4 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:  

11) wolny zawód – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez tłumaczy, 

adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów 

ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów 

reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców 

restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm 

inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu 

uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, 

umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności 

związane z istotą danego zawodu;” 

na: 

„w art. 4 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:  

11) wolny zawód – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez tłumaczy, 

adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów 

ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów 

reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, doradców podatkowych, doradców 
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restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm 

inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu 

uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, 

umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności 

związane z istotą danego zawodu;” 

Uzasadnienie 

W ramach szeroko rozumianych wolnych zawodów branży finansowej, prowadzących działalność 

gospodarczą wykonywaną osobiście znajdują się m.in. zawody agentów ubezpieczeniowych, 

brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców inwestycyjnych, maklerów 

papierów wartościowych oraz agentów firm inwestycyjnych.  

Tak samo jak powyższe zawody, zawód aktuariusza jest zawodem regulowanym, 

usankcjonowanym przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej i jest wskazany w art. 1 ust 2 pkt 1) wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 68 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej aktuariuszem jest osoba fizyczna 

wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana 

do rejestru aktuariuszy, prowadzonego przez organ nadzoru (w tym wypadku Komisję Nadzoru 

Finansowego).  

Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, wyłączenie zawodu aktuariusza z definicji 

wolnego zawodu znajduje się w sprzeczności z równym traktowaniem pozostałych regulowanych 

zawodów polskiego rynku finansowego.  

Dlatego w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwracamy się niniejszym z prośbą 

o zaakceptowanie powyższej propozycji zmiany Projektu ustawy.  

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Marcin Krzykowski      dr Witold Florczak 

Prezes Zarządu      Członek Zarządu 
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