
 

Seminarium 

„Proces Badania i Oceny Nadzorczej (BION) 

towarzystw funduszy inwestycyjnych” 

 

Data: 22 czerwca 2018 roku (piątek) 

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa 

Cel 

Celem seminarium jest przybliżenie jego uczestnikom organizacji i zasad przeprowadzania 

procesu Badania i Oceny Nadzorczej (BION) towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym 

przedstawienie obszarów, których dotyczy ocena oraz kryteriów, w oparciu o które dokonywana 

jest ocena poszczególnych obszarów. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną zmiany 

wprowadzone w procesie BION obowiązujące od 2018 roku. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

Zadawanie pytań 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących tematyki 

seminarium. Prowadzący postara się uwzględnić odpowiedzi podczas wystąpienia lub w części 

poświęconej pytaniom i dyskusji. Pytania prosimy przesyłać na adres: cedur@knf.gov.pl  

w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. 

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 15.30  

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 20 czerwca 2018 r. 

Kontakt:         Małgorzata Konarzewska, (22) 262 56 59 

Paweł Panicz, (22) 262 56 83  

e-mail: cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 
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Seminarium 

„Proces Badania i Oceny Nadzorczej (BION) 

towarzystw funduszy inwestycyjnych” 

 

PROGRAM 
22 czerwca 2018 r. (piątek) 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa 

 

Prelegent: 

Bartosz Klimczak  

Zastępca Dyrektora 

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Godzina                                                   Temat 

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

  

10:30-12:30 

 Organizacja procesu nadawania ocen BION dla TFI. 

 Zasady i kryteria wykorzystywane w ramach oceny obszaru ryzyka netto, obszaru 

adekwatności kapitałowej oraz obszaru zarządzania. 

  
12:30-13:00 Przerwa na kawę 

  

13:00-15:00 
 Najważniejsze zmiany w zakresie przeprowadzania procesu nadawania ocen BION 

dla TFI obowiązujące od 2018 roku. 

  

15:00-15:30 Pytania i dyskusja 

  

 


