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Cel 

Współcześnie nie ulega wątpliwości, że zasady postępowania administracyjnego, w tym zwłaszcza te, 

które zostały uregulowane w art. 6 – 16 Kpa, odgrywają istotną rolę w wykładni oraz stosowaniu 

przepisów o postępowaniu administracyjnym. Jest to szczególnie widoczne w orzecznictwie sądowym, 

gdy naruszenie zasad ogólnych niejednokrotnie jest podstawą uchylenia zaskarżonej decyzji 

administracyjnej. Przedmiotem seminarium jest przedstawienie i omówienie zakresu oraz różnych 

sposobów wykorzystania zasad postępowania administracyjnego w obrębie funkcjonowania KNF. Katalog 

zasad postępowania wskazuje na najważniejsze wartości uznane przez ustawodawcę za mające kluczowe 

znaczenie. Co więcej, KNF prowadząc postępowanie musi interpretować wszelkie przepisy w sposób 

zbieżny z zasadami ogólnymi postępowania. Celem seminarium jest przedstawienie najistotniejszych 

zasad postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF wobec podmiotów nadzorowanych na 

tle przykładów zaczerpniętych z praktyki działania organu nadzoru. Udział w seminarium pozwoli jego 

uczestnikom na poznanie zasad postępowania administracyjnego i zaznajomienia się z ich znaczeniem na 

poszczególnych etapach postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF. Podczas seminarium 

szczególna uwaga zostanie poświęcona ukazaniu ewoluującego orzecznictwa sądów administracyjnych, 

które częstokroć nadaje nowy kształt poszczególnym zasadom. Nieodzownym będzie także nawiązanie do 

zjawiska stałego rozbudowywania przez ustawodawcę katalogu zasad ogólnych i przyczyn tego stanu 

rzeczy. W trakcie seminarium zostaną szczegółowo scharakteryzowane poszczególne zasady, które mają 

znaczenie dla podmiotów nadzorowanych jako stron postępowania administracyjnego prowadzonego 

przez KNF. Ukazane zostaną i opisane prawa oraz obowiązki podmiotów nadzorowanych wynikające z 

poszczególnych zasad postępowania administracyjnego. W tym zakresie niezbędne stanie się  nawiązanie 

do przykładów zaczerpniętych z praktyki funkcjonowania KNF, jak również orzecznictwa sądowego.  

 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru 

Finansowego, którzy w swej pracy zawodowej stykają się z problematyką postępowań administracyjnych 

prowadzonych przez KNF.  

 

Forma 

Zajęcia prowadzone są metodą wykładową. Podczas seminarium możliwe będzie zadawanie prelegentowi 

pytań związanych z przedstawianą problematyką, w tym również kierowanie próśb o doprecyzowanie lub 

wyjaśnienie kwestii, które wydają się budzić wątpliwości lub zastrzeżenia w działaniach Komisji Nadzoru 

Finansowego w toku prowadzonych przez ten organ postępowań administracyjnych. 

 

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 18 października 2019 r.  

 

Kontakt:  

Anna Rojek, tel. 22 262 48 59 

Anna Smyk-Latoszek, tel. 22 262 41 22  

cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/
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PROGRAM2 

21 października 2019 r. Warszawa 
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Prelegent: Daniel Nowicki 

Ekspert 

Departament Prawny 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Godzina                                                   Temat 

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

  

 

10:30-12:30 

1. Pojęcie zasad postępowania administracyjnego. 

2. Funkcje zasad postępowania administracyjnego. 

3. Klasyfikacja zasad postępowania administracyjnego. 

4. Zasada praworządności w działaniu KNF. 

5. Zasady uwzględniania przez KNF z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu 

obywateli. 

6. Zasada rozstrzygania przez KNF wątpliwości co do prawa na korzyść podmiotów 

nadzorowanych. 

7. Zasada współdziałania organów administracji publicznej. 

8. Zasady bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności w praktyce 

funkcjonowania KNF. 

9. Zasada respektowania przez KNF utrwalonej praktyki administracyjnej. 

10. Zasada informowania przez KNF stron i pozostałych uczestników postępowania. 

  

12:30-13:00 Przerwa na kawę 

  

13:00-15:00 

1. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu prowadzonym przez KNF 

2. Realizacja przez KNF zasady przekonywania. 

3. Zasada szybkości i ograniczonego formalizmu w postępowaniach prowadzonych 

prze KNF. 

4. Zasada polubownego rozstrzygania spraw w postępowaniach a udziałem KNF. 

5. Zasada pisemności i konsekwencje jej obowiązywania przed KNF. 

6. Zasada trwałości decyzji administracyjnych wydanych przez KNF 

7. Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych wydawanych przez KNF. 

8. Zasady postępowania dowodowego KNF (zasada prawdy materialnej, zasada 

swobodnej oceny dowodów, zasada otwartego katalogu środków dowodowych, 

zasada jawności wobec podmiotu nadzorowanego, zasada rozstrzygania wątpliwości 

faktycznych na korzyść podmiotu nadzorowanego). 

9. Zastosowanie zasad ogólnych przez sady administracyjne kontrolujące decyzje 

administracyjne KNF.  

  

15:00-15:30 Pytania i dyskusja 

  

 


