
 

EGZAMIN AKTUARIALNY 

 

Stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w 

sprawie egzaminu aktuarialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2182) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

informuje, że najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 4 i 5 marca 2019 r., w Hotelu 

Sangate Airport w Warszawie, przy ul. 17 stycznia 32. Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z 

następującym harmonogramem:  

 

 sesja egzaminacyjna w dniu 4 marca 2019 r.: 

8.00 – Matematyka finansowa, 

10.00 – Matematyka ubezpieczeń na życie, 

12.00 – Prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe, 

13.20 – Prawdopodobieństwo i statystyka, 

15.20 – Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, 

 

 sesja egzaminacyjna w dniu 5 marca 2019 r.: 

8.00 – Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń,  

9.20 – Modelowanie, 

12.00 – Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń, 

14.20 – Ekonomia. 

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego 

(adres do korespondencji: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa) pisemnego wniosku o 

przystąpienie do egzaminu oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej – stosownie do art. 71 ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 

2018 r. poz. 999, z późn. zm.). W powyższym wniosku powinno być określone, do której sesji 

egzaminacyjnej przystępuje osoba składająca egzamin.  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca się do osób przystępujących do egzaminu o 

wskazanie, we wniosku o przystąpienie do egzaminu, bloków tematycznych, które osoby te 

zamierzają zaliczać podczas sesji egzaminacyjnej w dniu 4 marca 2019 r. oraz podczas sesji 

egzaminacyjnej w dniu 5 marca 2019 r. 

 

Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się za okazaniem dowodu tożsamości. Kopię dowodu 

wniesienia opłaty egzaminacyjnej należy dołączyć do wniosku o przystąpienie do egzaminu, 

najpóźniej przed dniem rozpoczęcia egzaminu bądź okazać przed wejściem na salę egzaminacyjną. 

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w 

sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w 

jej skład oraz opłat egzaminacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2068), za przystąpienie do każdej sesji 

egzaminacyjnej od osoby składającej egzamin aktuarialny pobiera się opłatę egzaminacyjną w 

wysokości 350 zł. W związku z powyższym osoby, które przystąpią do obu sesji egzaminacyjnych 

uiszczają opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł.  

 

Osoby przystępujące do egzaminu aktuarialnego w dniach 4 i 5 marca 2019 r. zobowiązane są do 

wpłaty odpowiedniej kwoty (350 zł lub 700 zł) na rachunek bankowy Komisji Nadzoru 

Finansowego w NBP Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku 97 1010 0068 6800 0000 

0000 0002, z dopiskiem: imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, „egzamin aktuarialny”, 

w terminie do dnia 26 lutego 2019 r. 

 


