
KOMUNIKAT NR 285 
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej 
lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości 

oceny wyniku uzyskanego w drugim etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
przeprowadzonego w dniu 18 września 2022 r. 

Na podstawie art. 128 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.) oraz pkt 16 Zasad przeprowadzania 
egzaminu na doradcę inwestycyjnego, które stanowią cz. II Regulaminu przeprowadzania 
egzaminu na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego, który stanowi 
załącznik nr 1 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. poz. 707, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

1. Uczestnikowi, który przystąpił do drugiego etapu egzaminu na doradcę 
inwestycyjnego, przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do Przewodniczącego 
Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych o wgląd do treści pracy 
egzaminacyjnej oddanej po zakończeniu drugiego etapu lub o sporządzenie kopii 
całości lub części tej pracy.

2. Uczestnik, który przystąpił do drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
może zwrócić się do Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych, za 
pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, z wnioskiem 
o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego w drugim etapie 
egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do 
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od 
dnia ogłoszenia wyników drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

3. Uczestnicy, którzy przystąpili do drugiego etapu egzaminu na doradcę 
inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 18 września 2022 r. wnioski, o których 
mowa w pkt 1 i pkt 2, mogą składać w okresie od dnia 13 października 2022 r. do 
dnia 18 października 2022 r. Wnioski można składać również za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: egzaminy@knf.gov.pl. Wnioski złożone po 
upływie terminu nie będą uwzględniane.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych: 
Michał Kruszka 

(-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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