
 

 

Webinarium pt. „Tryb kontroli UKNF działalności banków 
spółdzielczych prowadzonej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi – zagadnienia praktyczne” 
 

 
Data: 28 października 2021 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
 

Cel 

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami prowadzenia kontroli w bankach 
spółdzielczych prowadzących działalność na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Do kogo kierowane jest webinarium? 

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli banków spółdzielczych prowadzących działalność na podstawie art. 70 
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 10:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 11:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 15:00  

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  
26 października 2021 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. 

Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 

Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

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

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl
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PROGRAM 
28 października 2021 roku (czwartek) 
 
Prelegent: Dorota Nowalińska – Zastępca Dyrektora 
 Wojciech Pietrzyk – p.o. Kierownika zespołu kontroli 
    Departament Firm Inwestycyjnych 
    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
Godzina 

 

 

Temat 

 

 

10:45-11:00 Logowanie uczestników 

  

11:00-12:30 

 Zagadnienia wprowadzające 

 Przygotowanie do wszczęcia kontroli 

 Rozpoczęcie kontroli 

 Czynności kontrolne, prawa i obowiązki kontrolerów oraz podmiotu kontrolowanego 

 Protokół kontroli 

  12:30-12:45 Przerwa 

  

12:45-14:15 

 Zastrzeżenia do protokołu kontroli, odpowiedź na zastrzeżenia, aneks i sprostowanie  

 Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie 

 Możliwe działania nadzorcze po kontroli  

  
14:15-14:30 Przerwa  

  
14:30-15:00 Pytania i odpowiedzi 

   


