
warunków okreÊlonych w rozporzàdzeniu, jed-
nak nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia 2005 r.,
niezb´dne jest zatrudnienie w pe∏nym wymia-
rze czasu pracy co najmniej dwóch nauczycie-
li akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy
lub stopieƒ naukowy doktora habilitowanego
bàdê posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora
habilitowanego w zakresie sztuki lub kwalifika-
cje artystyczne II stopnia, reprezentujàcych

dyscyplin´ artystycznà zwiàzanà z danà spe-
cjalnoÊcià, w tym co najmniej jednego nauczy-
ciela akademickiego posiadajàcego tytu∏ na-
ukowy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 listopada 2003 r.

w sprawie sposobu sk∏adania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych 
oraz zg∏aszania zmian danych obj´tych tym wpisem

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U.
Nr 124, poz. 1154) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób sk∏adania wniosków o wpis do rejestru
agentów ubezpieczeniowych, zwanych dalej
„wnioskami”;

2) sposób zg∏aszania zmian danych, obj´tych wpi-
sem do rejestru agentów ubezpieczeniowych,
zwanych dalej „zg∏oszeniami”;

3) wykaz dokumentów do∏àczanych do wniosków
i zg∏oszeƒ.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczenio-
wym;

2) organie nadzoru — nale˝y przez to rozumieç Ko-
misj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytal-
nych.

§ 3. 1. Wnioski oraz zg∏oszenia sà sk∏adane od-
dzielnie dla ka˝dego agenta ubezpieczeniowego i po-
winny byç z∏o˝one na piÊmie oraz podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania zak∏adu ubez-
pieczeƒ.

2. Zak∏ad ubezpieczeƒ przekazuje organowi nadzo-
ru dane obj´te wnioskiem równie˝ drogà elektronicz-
nà lub za pomocà noÊnika elektronicznego, na formu-

larzu udost´pnionym nieodp∏atnie przez organ nad-
zoru.

§ 4. Wniosek sporzàdza si´ na podstawie nast´pu-
jàcych dokumentów, b´dàcych w posiadaniu zak∏adu
ubezpieczeƒ:

1) w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego:

a) kopii zaÊwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej albo odpisu z rejestru
przedsi´biorców albo kopii innego dokumentu
okreÊlajàcego rodzaj, zakres dzia∏alnoÊci wraz
ze wskazaniem organów lub osób upowa˝nio-
nych do wyst´powania w imieniu agenta ubez-
pieczeniowego, wydane nie póêniej ni˝ 3 mie-
siàce przed dniem z∏o˝enia wniosku,

b) kopii zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identy-
fikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów
gospodarki narodowej REGON oraz kopii decy-
zji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,

c) orygina∏u lub kopii polisy poÊwiadczonej przez
zak∏ad ubezpieczeƒ, stwierdzajàcej zawarcie
umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywania
dzia∏alnoÊci agencyjnej, je˝eli zachodzi przypa-
dek, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

d) oÊwiadczenia, czy agent ubezpieczeniowy wy-
konuje czynnoÊci agencyjne osobiÊcie, czy przy
pomocy osób zatrudnionych na podstawie
umowy o prac´ — w przypadku podmiotu wy-
konujàcego dzia∏alnoÊç agencyjnà jako uzupe∏-
niajàcà do podstawowej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

e) dokumentu pe∏nomocnictwa do dokonywania
czynnoÊci agencyjnych w imieniu zak∏adu
ubezpieczeƒ;

2) w odniesieniu do osób fizycznych wykonujàcych
czynnoÊci agencyjne:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).



a) informacji o osobie wydanej z Krajowego Reje-
stru Karnego lub zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci
wydanego przez organ innego paƒstwa w∏aÊci-
wy do wydawania zaÊwiadczeƒ o niekaralnoÊci
nie póêniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem z∏o˝enia
wniosku, Êwiadczàcych o niekaralnoÊci za prze-
st´pstwa okreÊlone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy,

b) oÊwiadczenia o pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych,

c) kopii Êwiadectwa dojrza∏oÊci lub Êwiadectwa
ukoƒczenia szko∏y dajàcej wykszta∏cenie Êred-
nie lub dyplomu ukoƒczenia szko∏y wy˝szej,

d) zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu,

e) zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia przepro-
wadzonego przez zak∏ad ubezpieczeƒ.

§ 5. Zg∏oszenie sporzàdza si´ na podstawie doku-
mentów wymienionych w § 4, dotyczàcych zg∏asza-
nych zmian.

§ 6. Do wniosku do∏àcza si´ nast´pujàce dokumen-
ty:

1) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce,
˝e wniosek dotyczàcy agenta ubezpieczeniowego
zosta∏ sporzàdzony w sposób okreÊlony w § 4
pkt 1;

2) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce,
˝e osoba wykonujàca czynnoÊci agencyjne spe∏nia
wymogi okreÊlone w art. 9 ust. 1 ustawy i ˝e wnio-

sek zosta∏ sporzàdzony w sposób okreÊlony w § 4
pkt 2;

3) w przypadku podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç
agencyjnà jako uzupe∏niajàcà do podstawowej
dzia∏alnoÊci gospodarczej oÊwiadczenie zak∏adu
ubezpieczeƒ, ˝e zosta∏y spe∏nione wymogi okre-
Êlone w art. 10 ust. 1 ustawy.

§ 7. Do zg∏oszenia do∏àcza si´ nast´pujàce doku-
menty:

1) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce,
˝e zg∏oszenie dotyczàce agenta ubezpieczeniowe-
go zosta∏o sporzàdzone na podstawie dokumen-
tów wymienionych w § 4 pkt 1, dotyczàcych zg∏a-
szanych zmian;

2) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce,
˝e osoba wykonujàca czynnoÊci agencyjne spe∏nia
wymogi okreÊlone w art. 9 ust. 1 ustawy i ˝e zg∏o-
szenie zosta∏o sporzàdzone na podstawie doku-
mentów wymienionych w § 4 pkt 2;

3) w przypadku podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç
agencyjnà jako uzupe∏niajàcà do podstawowej
dzia∏alnoÊci gospodarczej oÊwiadczenie zak∏adu
ubezpieczeƒ, ˝e zosta∏y spe∏nione wymogi okre-
Êlone w art. 10 ust. 1 ustawy.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie zakresu obowiàzujàcych tematów egzaminów aktuarialnych
oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów

Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U.
Nr 124, poz. 1151) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Egzamin aktuarialny

§ 1. Egzamin aktuarialny, zwany dalej „egzami-
nem”, przeprowadza si´ w wydzielonej sali, w warun-
kach umo˝liwiajàcych zdajàcym egzamin samodziel-

noÊç pracy, a Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy,
zwanej dalej „Komisjà”, czuwanie nad zgodnym
z przepisami przebiegiem egzaminu.

§ 2. 1. W egzaminie majà prawo uczestniczyç
w charakterze obserwatorów osoby upowa˝nione
przez Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Eme-
rytalnych.

2. W przypadku dostrze˝enia nieprawid∏owoÊci,
zarówno co do trybu post´powania, jak i merytorycz-
nych b∏´dów pope∏nionych przez osoby wchodzàce
w sk∏ad Komisji, Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Fun-
duszy Emerytalnych mo˝e na wniosek osób, o których
mowa w ust. 1, uniewa˝niç egzamin i zarzàdziç jego
powtórzenie.

§ 3. 1. Egzamin odbywa si´ co najmniej dwa razy
w roku kalendarzowym.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).


