
 

Seminarium pt. „System zarządzania ryzykiem 

w krajowej instytucji płatniczej - regulacje 

prawne oraz aspekty praktyczne z kontroli” 

 

Data: 11 grudnia 2019 roku (środa) 

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

Cel 

Celem seminarium jest wymiana informacji i doświadczeń związanych z systemem zarządzania 

ryzykiem w Krajowej Instytucji Płatniczej. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli Krajowych Instytucji Płatniczych,  

w szczególności pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w Instytucji. 

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 14.15  

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 6 grudnia 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/


 

Seminarium pt. „System zarządzania ryzykiem 

w krajowej instytucji płatniczej - regulacje 

prawne oraz aspekty praktyczne z kontroli” 

 

PROGRAM 

11 grudnia 2019 r. (środa) 
 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa 

Godzina                                                   Temat 

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

  

 

10:30-12:00 

 Regulacje prawne oraz rekomendacje KNF z zakresu funkcjonowania systemu 

zarządzania ryzykiem w Krajowych Instytucjach Płatniczych:  

 Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19.08.2011 r. 

 Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego  

i o Rzeczniku Finansowym z dnia 05.08.2015 r. 

 Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych - uchwała KNF z dnia 

22.07.2014 r. 

 Rekomendacja KNF dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych 

wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe 

instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe z 17.11.2015 r. 

Piotr Olejniczak - Główny Specjalista 

Rafał Gryz - Starszy Specjalista 

Departament Inspekcji Bankowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

12:00-12:30 Przerwa na kawę 

  

12:30-14:00 

 System zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne: 

 Elementy składowe systemu zarządzania ryzykiem: polityka oraz procedury 

zarządzania ryzykiem, ryzyka istotne, komórka ds. zarządzania ryzykiem, mapa 

ryzyka, limity ograniczające ryzyko, wskaźniki KRI, baza zdarzeń i strat 

operacyjnych, zarządzanie projektami i wdrażanie nowych produktów, proces 

rozpatrywania skarg i reklamacji 

 Dobre praktyki oraz najczęściej pojawiające się nieprawidłowości 

zidentyfikowane podczas kontroli obszaru systemu zarządzania ryzykiem  

w Krajowych Instytucjach Płatniczych 

Piotr Olejniczak - Główny Specjalista 

Rafał Gryz - Starszy Specjalista 

Departament Inspekcji Bankowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  

  

14:00-14:15 Pytania i dyskusja 

 
 

 


