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Charakterystyka UKNF

Urząd zapewniający obsługę 
Komisji Nadzoru Finansowego

i jej Przewodniczącego

Ponad 8 tysięcy 
podmiotów nadzorowanych

Operator 
Krajowej Infrastruktury Krytycznej

Pracodawca zatrudniający 
1175 osób w Warszawie

i 138 osób w innych miastach wojewódzkich
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Główne wyzwania UKNF na początku epidemii 

• konieczność utrzymania ciągłości działania przy jednoczesnej potrzebie 
nasilenia działań na rzecz stabilności rynków finansowych

• niski poziom dostępnej wiedzy o wirusie i niepewne prognozy dotyczące 
rozwoju sytuacji epidemicznej  

• ponad 90% stanowisk pracy zorganizowanych w przestrzeni open space

• brak wdrożonego systemu zarządzania ciągłością działania

• nieadekwatność istniejących planów i procedur do warunków długotrwałej 
pandemii

• brak istotnych doświadczeń pracowników i organizacji w stosowaniu pracy 
zdalnej i telepracy oraz niewielkie doświadczenie kadry menedżerskiej 
w zarządzaniu zespołami rozproszonymi

• niepełne wyposażenie pracowników w mobilne zestawy komputerowe oraz 
infrastruktura IT niezoptymalizowana do wspierania pracy na odległość

• dominacja papierowego obiegu dokumentów wewnątrz organizacji

• duży udział tradycyjnej poczty w kontaktach z podmiotami nadzorowanymi 

Wyzwania
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Działania

UKNF w pierwszym okresie epidemii 12 marca – 30 kwietnia 2020

• podejmowanie działań w reakcji na decyzje i wytyczne rządu

• 12 – 13 marca 2020 r. skierowano na pracę zdalną ok. 90% pracowników 
w centrali oraz w placówkach zamiejscowych

• pracownicy na pracy zdalnej korzystali wyłącznie ze służbowych laptopów, 
komputerów stacjonarnych i monitorów

• wprowadzono szereg procedur bezpieczeństwa redukujących ryzyko 
zakażenia

• wyłączono całkowicie z pracy stacjonarnej jeden z obiektów na terenie 
Warszawy w celu zapewnienia siedziby zapasowej

• wprowadzono zdalną formę realizacji części procesów (np. inspekcje) 
i czasowo zawieszono część działań (np. egzaminy, szkolenia CEDUR)  
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Hierarchia celów kształtujących modele funkcjonowania UKNF od maja 2020 do dziś 

4. zapewnienie 

komfortu pracy 

3. utrzymanie 
efektywności procesów

2. zachowanie ciągłości działania organizacji

1. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników
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Ewolucja organizacji pracy UKNF w okresie epidemii

I. 16 marca – maj 2020

– 90% zatrudnionych na pracy zdalnej

II. czerwiec – wrzesień 2020

– 80% zatrudnionych na pracy zdalnej

III. 12 października 2020 – kwiecień 2021

– 95% zatrudnionych na pracy zdalnej

IV. maj – czerwiec 2021

– 90% zatrudnionych na pracy zdalnej 

V. lipiec – październik 2021

– praca hybrydowa, 50% pracowników w biurze



Kluczowe elementy podejścia UKNF do zarządzania bezpieczeństwem w czasie epidemii

 zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo zbiera i analizuje na bieżąco dostępne w różnych źródłach
(rządowych, naukowych, prasowych, polskich i zagranicznych) informacje na temat m.in. regulacji
prawnych i oficjalnych wytycznych, właściwości wirusa, ewolucji objawów choroby, skuteczności
środków ochrony, dobrych i złych praktyk innych organizacji

 kierownictwo otrzymuje okresowe analizy wraz z rekomendacjami, które dotyczą organizacji Urzędu
i procedur bezpieczeństwa oraz uwzględniają hierarchię czterech celów

 decyzje dotyczące organizacji Urzędu są podejmowane na okresy od 1 do 4 miesięcy, zaś dyrektorzy
i pracownicy są otwarcie informowani z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem
o modelu działania i procedurach bezpieczeństwa

 wewnątrz organizacji działa podobny do inspekcji sanitarno-epidemiologicznej system identyfikacji
zakażeń, śledzenia kontaktów, typowania osób z kontaktu oraz testowania na obecność wirusa

 osoby pracujące w biurze a mające kontakt z zakażonym (w miejscu pracy lub poza nim)
są obowiązkowo kierowane na pracę zdalną (substytut formalnej kwarantanny istotnie redukujący
ryzyko w okresach przeciążenia sanepidu) i zapewniany przez pracodawcę test na obecność wirusa

 od października 2020 r. działa wewnętrzna infolinia wsparcia dla pracowników UKNF, którzy mogą
uzyskać wiarygodne informacje o koronawirusie, COVID-19, szczepieniach, oficjalnych regulacjach
i ścieżkach postępowania oraz procedurach obowiązujących w UKNF
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Działania
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Ryzyko Sposób mitygacji

zakażenie
w biurze

• zdalna i hybrydowa forma posiedzeń KNF

• minimalizacja obsady w biurze dzięki pracy zdalnej

• ograniczenie okazjonalnych wizyt pracowników w biurze do przypadków uzasadnionych potrzebą
pracodawcy i po ocenie ryzyka (tzw. procedura wejść jednorazowych)

• wydzielenie stref dedykowanych do kontaktu z osobami pracującymi zdalnie (patio, sale na parterze)

• spotkania z gośćmi z zewnątrz w specjalnie przygotowanych salach (spotkania, przeglądanie akt,
rozprawy administracyjne)

• obowiązek 14 dni pracy zdalnej po zakończeniu urlopu trwającego co najmniej 2 dni

• obowiązek zakrywania ust i twarzy poza swoim stanowiskiem pracy i w czasie spotkań

zakażenie
w drodze do pracy

• zakaz korzystania z transportu zbiorowego w drodze do i z pracy

• udostępnienie na koszt pracodawcy parkingu osobom pracującym w biurze i wchodzącym do biura
w ramach procedury wejść jednorazowych

• ryczałt za wykorzystanie auta prywatnego do celów służbowych dla osób pracujących stacjonarnie

zakażenie 
podczas inspekcji

• maksymalizacja wykorzystania trybu zdalnego do prowadzenia inspekcji w podmiotach nadzorowanych

• ograniczenie do minimum czasu pobytu inspektorów w podmiotach nadzorowanych w przypadku
tradycyjnych inspekcji

• wyposażenie inspektorów w podwyższone środki ochrony osobistej

utrata lub istotne 
ograniczenie dostępności 

kluczowych 
pracowników

• powszechna praca zdalna

• podział dyrektorów departamentów na pracujących zdalnie i stacjonarnie

• podział na zmiany pracowników IT

• dopuszczenie możliwości świadczenia pracy zdalnej podczas izolacji (chętnie wykorzystywane)

Główne ryzyka w okresie epidemii i sposoby ich mitygacji - 1
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Ryzyko Sposób mitygacji

naruszenie 
poufności danych

• podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i wytyczne

• brak możliwości drukowania poza biurem

• blokada portów

• systemy nadzorujące pracę w sieci (np. DLP)

spadek 
efektywności procesów

• wprowadzenie rozliczania pracowników z efektów zamiast ewidencji czasu pracy

• przeszkolenie dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych z zarządzania zespołem
rozproszonym

• przejście na elektroniczny obieg dokumentów w większości procesów

• istotne zwiększenie elektronicznej wymiany informacji z podmiotami nadzorowanymi (np. banki
spółdzielcze w ePUAPie)

osłabienie i zniekształcenie 
komunikacji wewnętrznej

• regularne i doraźne komunikaty dla pracowników i dyrektorów dot. zmian organizacji pracy,
procedur bezpieczeństwa, ewolucji sytuacji epidemicznej, powszechnych obostrzeń i szczepień

• organizowanie regularnych spotkań z podwładnymi przez menedżerów każdego szczebla nie tylko
na tematy bieżące

• wyposażenie pracowników w różne środki i kanały łączności wewnętrznej (komunikatory
w komputerach, telefony komórkowe dla większości)

• przeszkolenie kadry zarządzającej z zakresu zarządzania zmianą

dyskomfort i demotywacja 
pracowników

• możliwość wykorzystania w domu monitorów i foteli z biura

• możliwość zmiany miejsca świadczenia pracy zdalnej za zgodą przełożonego (od maja 2020 r.)

• przeszkolenie z zakresu Work-life balance – równowaga między sferą zawodową i prywatną
w warunkach pracy zdalnej

Główne ryzyka w okresie epidemii i sposoby ich mitygacji - 2
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Efekty realizacji 3 głównych celów

 pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w UKNF wystąpił 21 sierpnia 2020 r. 
u pracownika zdalnego

 do pierwszego zakażenia w biurze doszło prawdopodobnie 9 października 2020 r.

 dotychczas zostało potwierdzonych 125 przypadków zakażenia wirusem wśród pracowników 
UKNF, z czego 122 to przypadki u osób pracujących zdalnie (do zakażenia doszło poza miejscem 
pracy)

 w biurze doszło prawdopodobnie jedynie do 3 przypadków zakażenia SARS-CoV-2

 w przypadku dezynfekcji całego biurowca siedziba była wyłączona z użytku do 4 godzin i nie 
miało to wpływu na zdecydowaną większość procesów

 żaden proces krytyczny nie został zawieszony z powodu epidemii

 tylko niektóre działania były czasowo zawieszane w okresie zwyżki zakażeń (np. szkolenia 
stacjonarne, egzaminy)

 wiele procesów zwiększyło swoją efektywność 

 niektóre procesy doznały zmniejszenia efektywności (najczęściej z powodu niedostatecznych 
umiejętności ludzi do pracy na odległość) 

3. Sfera utrzymania efektywności pracy

1. Sfera bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin

2. Sfera zachowania ciągłości działania



Kryzys jako szansa – co UKNF zyskał dzięki wdrożeniu innego modelu działania podczas pandemii?

Przyśpieszenie ewolucji z modelu reaktywnego nadzoru analogowego 
w kierunku proaktywnego nadzoru cyfrowego 
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Biuro nie jest już warunkiem 
koniecznym do efektywnego 
funkcjonowania Urzędu
i Komisji, co zwiększa 
odporność organizacji 
na zakłócenia

W 2020 r. większość 
wolumenu dokumentów 
w UKNF była przetwarzana 
w obiegu cyfrowym, co 
przyśpiesza bieg procesów, 
zwiększa niezawodność 
i rozliczalność

Przez ponad rok epidemii 
radykalnie wzrosła liczba 
podmiotów nadzorowanych 
i innych instytucji, z którymi 
komunikacja odbywa się 
jedynie z wykorzystaniem 
środków elektronicznych

Wzrósł zakres i poziom 
cyfrowych kompetencji, 
szczególnie w obszarze 
praktycznego wykorzystania 
rozmaitych aplikacji

Zmiana modelu funkcjonowania 
Urzędu wymusiła m.in. konieczność 
zarządzania zespołami rozproszonymi, 
potrzebę efektywnego komunikowania 
się z pracownikami w biurze 
i w pracy zdalnej oraz umiejętność 
do rozliczania pracy w inny sposób

1. Zdolność do działania 
zdalnie i w rozproszeniu 

2. Cyfryzacja 
procesów wewnętrznych 

3. Cyfryzacja sposobu 
komunikacji z otoczeniem

4. Rozwój kompetencji 
pracowników

5. Rozwój kompetencji zarządczych
i umiejętności adaptacyjnych menedżerów
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Co dalej?

1. Prognozy dot. ewolucji pandemii w średnio i długoterminowym okresie mogą
być obarczone sporym błędem

2. Należy przygotować się na ewentualność kolejnych fal zakażeń w Polsce i na Świecie
w sezonie jesienno-zimowym 21/22

3. W celu zniwelowania negatywnego oddziaływania na organizację ewentualnych
kolejnych fal epidemii trzeba walczyć o jak najwyższy poziom wyszczepienia populacji
własnych pracowników i ich rodzin

4. Warto wykorzystać nadchodzące miesiące do ograniczonego powrotu do pracy
stacjonarnej, co pozytywnie wpłynie na zintegrowanie zespołu i stopień identyfikacji
z organizacją, poprawi poziomą komunikację wewnętrzną, a często podniesie również
komfort pracy

5. Obecna sytuacja epidemiczna i zapowiadane zmiany prawa pracy przemawiają raczej za
wprowadzaniem na najbliższe miesiące przejściowego modelu funkcjonowania
organizacji a nie rozwiązań postpandemicznych

6. Doświadczenia kilkunastu miesięcy działalności w czasie stanu epidemii przemawiają za
rozważeniem zwiększenia udziału pracy zdalnej w docelowym modelu organizacji

Prognozy
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Wsparcie Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

Zakres wsparcia

• zaangażowanie pracowników UKNF w pomoc GIS w okresie 
jesienno-zimowych wzrostów zachorowań 15 października 2020 r. 
– 30 kwietnia 2021 r.

• współpraca z GIS, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, 
KPRM i spółkami skarbu państwa 

• udzielanie informacji na tematy związane z COVID-19 
w ramach tzw. pierwszej linii wsparcia obywateli

• 46 ochotników wśród pracowników UKNF, z których jedynie 
kilka posiadało jakiekolwiek doświadczenie w obsłudze infolinii 

• 1616 dyżurów po 2 godziny, o różnych porach, również 
w weekendy

• średnio 25 osób obsłużonych podczas jednego dyżuru

• pomoc udzielona w 40400 przypadkach
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Dziękuję za uwagę.

Kamil.Mroczka@knf.gov.pl
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20, Warszawa
www.knf.gov.pl


