
 

Seminarium 

„Rekomendacja W – doświadczenia  

i uwagi po wdrożeniu” 

 

Data:  13 listopada 2018 roku (wtorek)  

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6 E 

 

Cel 

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom doświadczeń i spostrzeżeń (o charakterze 

systemowym) nadzorczych wynikających z przeglądu praktyk rynkowych związanych  

z wdrożeniem przez banki standardów nadzorczych sformułowanych w Rekomendacji W KNF 

dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli w bankach. Podczas dyskusji omówione zostaną główne 

problemy i wyzwania związane z praktyczną implementacją zaleceń ww. Rekomendacji. 

 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do szerokiego spektrum pracowników banków zaangażowanych 

w proces zarządzania ryzykiem modeli, w tym w szczególności do pracowników 

odpowiedzialnych za ocenę poziomu ryzyka modeli i nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem 

modeli, jak również zaangażowanych w budowę i zarządzanie modelami oraz przeprowadzanie 

okresowych walidacji i audytów wewnętrznych w ww. zakresie. Seminarium skierowane jest 

zarówno do przedstawicieli banków komercyjnych jak i banków spółdzielczych. 

 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9.30  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.00  

Seminarium zakończy się o godzinie 14.45  

 

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 8 listopada 2018 r. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie jednej osoby 

z podmiotu.  

 

Kontakt:  

Paweł Panicz (22) 262 56 83 

Aleksandra Leśniak (22) 262 53 28  

cedur@knf.gov.pl 

   

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/


 

Seminarium 

„Rekomendacja W – doświadczenia  

i uwagi po wdrożeniu” 

 

PROGRAM 

Termin: 13 listopada 2018 roku (wtorek) 

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6 E 

 

Prelegenci:  

Bartosz Lewandowski 

P.O. Naczelnika Wydziału 

Departament Inspekcji Bankowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Michał Buczyński 

Specjalista 

Departament Inspekcji Bankowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

 

Godzina                                                   Temat 

9:30-10:00 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:00-12:00 

 Wprowadzenie  

 Praktyka wdrażania przez banki Rekomendacji W – obserwacje i wnioski  

o charakterze systemowym 

  
12:00-12:30 Przerwa na kawę 

  

12:30-14:30 

 Praktyka wdrażania przez banki Rekomendacji W – obserwacje i wnioski  

o charakterze systemowym 

 Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9 

  

14:30-14:45 Pytania i dyskusja 

 
 

 


