
 

Seminarium pt. „Rejestr Agentów 

Ubezpieczeniowych i Agentów Oferujących 

Ubezpieczenia Uzupełniające w świetle nowej 

ustawy o dystrybucji ubezpieczeń” 

 

Data: 26 czerwca 2019 roku (środa) 
Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest omówienie aplikacji zewnętrznej systemu rejestracji pośredników 

ubezpieczeniowych w zakresie rejestru agentów ubezpieczeniowych, udostępnionej zakładom 

ubezpieczeń,  umożliwiającej składanie wniosków o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie agentów 

ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, na podstawie ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń oraz aktów wykonawczych. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest wyłącznie do osób uprawnionych przez zakłady ubezpieczeń do 

składania wniosków o wpis oraz wniosków o zmianę wpisu do rejestru agentów 

ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, za pośrednictwem 

formularza elektronicznego, zgłoszonych do organu nadzoru. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 14.30  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 24 czerwca 2019 r.  

Kontakt: 

Anna Rojek, tel. 22 262 48 59 

Anna Smyk-Latoszek, tel. 22 262 41 22  

cedur@knf.gov.pl 

 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/
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PROGRAM2 

26 czerwca 2019 r.  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa  

 

 

Prelegenci: 

Edyta Chmiel-Woźniak - Starszy specjalista 

Marta Morawska - Specjalista 

Grażyna Sadowska - Specjalista 

Departament Licencji Ubezpieczeniowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Iga Konińska - Starszy referent 

Departament Informatyki, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Godzina                                                   Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:30-12:00 

 Podstawy prawne prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych 

a) ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 

b) akty wykonawcze  

  

 Osoby uprawnione do składania wniosków 

 Formularz elektroniczny – teoria i praktyka w kontekście typów wniosków 

  
12:00-12:30 Przerwa na kawę 

  

12:30-14:00 

 Formularz elektroniczny – teoria i praktyka c.d. 

 Techniczne aspekty systemu RPU  

 Charakterystyka typów błędów w wypełnianiu formularza przez zakłady 

ubezpieczeń 

  

14:00-14:30 Pytania i dyskusja 

 
 

 


