
 

Seminarium pt.  „Wymierzanie 
administracyjnych kar pieniężnych przez 
Komisję Nadzoru Finansowego w świetle 

nowelizacji Kodeksu postępowania 
administracyjnego” 

 

Data:  22 września 2020 roku (wtorek) 

Forma seminarium: webinarium 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom zasad wymierzania administracyjnych kar pieniężnych przez 
Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 czerwca 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem omówienia przesłanek wymiaru kary 
administracyjnej kary pieniężnej, a także przedstawienia nowych instytucji prawnych w postaci odstąpienia od 
nałożenia kary pieniężnej, stosowania względniejszej ustawy, przedawnienia możliwości nałożenia kary pieniężnej 
oraz udzielania ulgi w wykonywaniu kary pieniężnej.  

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do podmiotów podlegających nadzorowi Komisji, w szczególności przedstawicieli 
statutowych podmiotów nadzorowanych, występujących przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach 
dotyczących nałożenia administracyjnych kar pieniężnych. 

Forma 

Seminarium odbędzie się w formie webinarium. Przebieg seminarium będzie podlegał rejestracji audiovideo. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10:00  
Seminarium zakończy się o godzinie 13:10  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego 
dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane 
najpóźniej w dniu 17 września 2020 roku. 

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można 
poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z 
potwierdzeniami uczestnictwa. 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji seminarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule podając 
tytuł i datę seminarium.  

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl
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PROGRAM 

22 września 2020 roku (wtorek) 

Prelegent: Michał Zdrojewski – Radca Prawny 
Departament Postępowań 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Godzina                                                   Temat 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

10:00- 

-11:15 

 Wstęp – omówienie zakresu szkolenia 

 Wymierzanie kar pieniężnych przez KNF przed nowelizacją k.p.a. 

 Wprowadzanie przesłanek wymiaru kary do przepisów materialnych 

 Nowelizacja k.p.a. po dniu 1 czerwca 2017 r. – zakres obowiązywania 

 Definicja administracyjnej kary pieniężnej 

 Zasada stosowania ustawy nowej 

 Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej 

 Przedawnienie nakładania administracyjnych kar pieniężnych  

  
11:15-11:25 Przerwa  

  

11:25- 

-12:40 

 Zasady odpowiedzialności administracyjnej – wpływ siły wyższej 

 Możliwość zastosowania katalogu przesłanek kary pieniężnej z k.p.a. 

 Przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej – szczegółowe omówienie 

 Możliwość udzielania ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej 

  

12:40-13:10 Sesja Q&A 

  

 


