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Data: 8 lipca 2019 roku (poniedziałek) 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  

 pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest przybliżenie słuchaczom problematyki dotyczącej oceny odpowiedniości 

członków zarządu, rady nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli banków krajowych działających w formie spółki 

akcyjnej, w tym banków zrzeszających banki spółdzielcze, banków spółdzielczych oraz 

systemów ochrony instytucjonalnej. 

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 15.00  

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 4 lipca 2019 r. 

 

Kontakt: 

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28  

Małgorzata Konarzewska, tel. 22 262 56 59 

cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.  

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

8 lipca 2019 r. (poniedziałek) 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  

 pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Godzina                                                   Temat 

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

  

10.30-10.40 

Wprowadzenie w problematykę seminarium 

Katarzyna Seweryniak 

Dyrektor Departamentu Licencji Bankowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

10:40-11:40 

Ocena odpowiedniości członków zarządu, rady nadzorczej i osób pełniących 

kluczowe funkcje – ewolucja obowiązujących regulacji: 

 regulacje ustawy Prawo bankowe, 

 regulacje KNF i wytyczne EBA. 

Ocena odpowiedniości – kryteria w odniesieniu do: 

 zarządu, 

 rady nadzorczej, 

 osób pełniących kluczowe funkcje. 

Najważniejsze aspekty oceny odpowiedniości w obowiązujących regulacjach: 

 wiedza, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych funkcji 

i powierzonych obowiązków, 

 rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków. 

Piotr Pawłowski 

Naczelnik Wydziału w Departamencie Licencji Bankowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

11:40-11:50 Pytania i dyskusja 
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11:50-12:20 

Bieżąca ocena odpowiedniości dokonywana przez instytucje: 

 zasady dokonywania oceny, 

 obowiązki informacyjne względem KNF, 

 najczęściej popełniane błędy. 

Marek Grajek 

Ekspert w Departamencie Licencji Bankowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

12:20-12:30 Pytania i dyskusja 

  

12:30-13:00 Przerwa na kawę 

  

13:00-13:30 

Skutki negatywnej oceny odpowiedniości dokonywanej przez organ nadzoru: 

 w postępowaniu administracyjnym, 

 poza postępowaniem administracyjnym, 

 w innych postępowaniach administracyjnych. 

Metodyka Fit & Proper – najważniejsze założenia projektu. 

Marek Grajek 

Ekspert w Departamencie Licencji Bankowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

13:30-13:40 Pytania i dyskusja 

  

13.40-14.40 

Praktyka stosowania przepisów dotyczących oceny odpowiedniości kandydatów 

na stanowiska członków zarządu banków – praktyka nadzorcza: 

 kryterium wiedzy, umiejętności i doświadczenia odpowiednich do pełnionych 

funkcji i powierzonych obowiązków, 

 kryterium dawania rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków. 

Katarzyna Seweryniak 

Dyrektor Departamentu Licencji Bankowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

14:40-15:00 Pytania i dyskusja 

  

 


