KOMUNIKAT NR 283
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie skorygowanych wyników sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego w
dniu 27 marca 2022 r.,
uchylenia komunikatu Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych nr 280
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
oraz umożliwienia zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu
umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.

Na podstawie art. 128 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 861) w związku z pkt 13, 16, 17 i 18 lit. a) Załącznika nr 2
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera
papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z
2016 r. poz. 707 oraz z 2021 r. poz. 2091) ogłasza się, że:

§ 1.
1. W związku ze zidentyfikowanym błędem w redakcji pytania egzaminacyjnego, w
wyniku którego dwie wersje odpowiedzi są prawidłowe, Komisja Egzaminacyjna dla
Doradców Inwestycyjnych postanowiła uchylić skutki udzielenia odpowiedzi na
poniższe pytanie z listy pytań sprawdzianu umiejętności, który odbył się w dniu 27
marca 2022 r.:
„Wskaż zdanie nieprawdziwe zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Maklerów i
Doradców:
A. maklerzy i doradcy inwestycyjni nigdy nie mogą stosować reklamy porównawczej;
B. maklerzy i doradcy inwestycyjni mogą stosować reklamę porównawczą, ale tylko w
odniesieniu do niektórych klientów;
C. maklerzy i doradcy inwestycyjni nie mogą stosować reklamy porównawczej, chyba
że zawiera informacje rzeczowe, prawdziwe i użyteczne dla osób mogących z niej
skorzystać i pod warunkiem, że nie jest ona stosowana w sposób wybiórczy;
D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.”
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2. Skutkiem uchylenia, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie każdemu z kandydatów
biorących udział w sprawdzianie umiejętności, który odbył się w dniu 27 marca 2022
r., dwóch punktów za to pytanie, tj. tak jakby kandydat udzielił odpowiedzi
prawidłowej.
3. W wyniku uchylenia, o którym mowa w ust. 1 oraz przyznania punktów, o których
mowa w ust. 2, Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych postanowiła
dokonać ponownego ustalenia prawidłowości udzielonych przez zdających odpowiedzi.
Skorygowane wyniki zostały udostępnione zdającym w dniu 10 maja 2022 r.

§ 2.
W związku z opublikowaniem skorygowanych wyników, o których mowa w § 1. uchyla się
komunikat Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych nr 280 z dnia 12 kwietnia
2022 r.

§ 3.
Kandydatowi, który przystąpił do sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego w dniu
27 marca 2022 r. przysługuje prawo złożenia wniosku do Przewodniczącego Komisji
Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej
oddanej po zakończeniu sprawdzianu umiejętności lub o sporządzenie kopii całości lub części
tej pracy.

§4.
1. Kandydat, który przystąpił do sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego w
dniu 27 marca 2022 r. może zwrócić się do Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców
Inwestycyjnych, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku sprawdzianu
umiejętności na doradcę inwestycyjnego, w którym brał udział. Wniosek w tej sprawie
powinien wpłynąć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie nie dłuższym
niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników sprawdzianu umiejętności na doradcę
inwestycyjnego.
2. Pozostają w mocy wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku
sprawdzianu umiejętności kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu umiejętności
w dniu 27 marca 2022 r.

§5.
Wnioski, o których mowa w § 3 i § 4 ust. 1 można składać również za pomocą elektronicznych
nośników informacji (e-mail: egzaminy@knf.gov.pl) w terminie od dnia 11 maja 2022 r. do
dnia 16 maja 2022 r. (włącznie). Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą
uwzględniane.
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§ 6.
Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych:
Marcin Pachucki
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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