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Cel 

Celem seminarium jest omówienie najistotniejszych instytucji postępowania administracyjnego 
prowadzonego przed Komisją Nadzoru Finansowego na tle praktycznych przykładów 
zaczerpniętych z praktyki działania organu nadzoru. Udział w seminarium pozwoli jego 
uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat praw i obowiązków strony postępowania 
administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zakłada się czynny 
udział uczestników seminarium w rozwiązywaniu przedstawianych problemów, włącznie z 
koniecznością wyrażania ustnych opinii i stanowisk. W razie potrzeby istnieć będzie dodatkowo 
możliwość omówienia i wyjaśnienia lub konsultacji konkretnego przypadku wynikającego z 
praktyki uczestników seminarium. Szczególna waga podczas seminarium przywiązywana będzie 
do ukazania ewoluującego orzecznictwa sądów administracyjnych i nadawania nowego kształtu 
poszczególnym instytucjom procesowym wykorzystywanym przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W trakcie seminarium 
scharakteryzowana zostanie pozycja podmiotów nadzorowanych jako stron postępowań 
administracyjnych prowadzonych przez KNF. Ukazane zostaną i opisane poszczególne prawa i 
obowiązki przynależne podmiotom nadzorowanym w toku prowadzonego postępowania.  
 
Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników podmiotów nadzorowanych przez KNF, którzy 
w pracy zawodowej stykają się z problematyką postępowań administracyjnych prowadzonych 
przez KNF w różnym zakresie, np. wydania zezwolenia, zgody, czy też wymierzania kary 
pieniężnej. Udział w seminarium mogą wziąć także przedstawiciele kancelarii prawnych 
obsługujących podmioty nadzorowane.  
 
Forma  

Zajęcia prowadzone są metodą wykładową z elementami warsztatowymi. Omówienie zostaną 
wybrane instytucje procesowe, które w praktyce administracyjnej KNF rodzą najczęstsze 
problemy. W trakcie prowadzonych zajęć, uczestniczy seminarium stawiani będą przed 
koniecznością udzielania odpowiedzi na pytania i rozwiązywania kazusów. W trakcie omawiania 
proponowanych rozwiązań kazusów zostaną ukazane najważniejsze elementy i cechy 
określonych instytucji postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF. 
 
Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9:30  
Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10:00  
Seminarium zakończy się o godzinie 16.00  
 
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 5 kwietnia 2017 r. 
Kontakt: 
Anna Smyk-Latoszek  tel. (22) 262 41 22 
Anna Rojek                                           tel. (22) 262 48 59 
                                e-mail: cedur@knf.gov.pl 
Opłaty 

 
Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/
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Prowadzący:  
Daniel Nowicki - ekspert Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – Departament Prawny, Zespół 
Analiz Prawnych, Orzecznictwa i Legislacji  

Godzina Temat 

9:30-10:00 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

10.00-11.45 

1. Model postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF. 
2. Zasady ogólne regulujące postępowanie administracyjne prowadzone przez 

KNF.  
3. KNF jako podmiot prowadzący postępowanie administracyjne – instytucja 

wyłączenia organu nadzoru, członków KNF i pracowników UKNF. 
4. Uczestnicy postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF – 

strona, organizacja społeczna. 
5. Wszczęcie przez KNF postępowania administracyjnego z urzędu. 
6. Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek – odmowa wszczęcia 

postępowania administracyjnego. 

  

11.45-12.15 Przerwa na kawę 

  

12.15-14.00 

7. Wezwania KNF w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. 
8. Dostęp do akt sprawy administracyjnej – zakres uprawnień, odmowa dostępu, 

formy udostępnienia, dostęp do akt w toku prowadzonego postępowania a 
prawo dostępu do informacji publicznej.  

9. Informatyzacja postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF. 
10. Terminy załatwiania spraw przez KNF – instytucja bezczynności i 

przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego. 
11. Postępowanie dowodowe KNF – formy postępowania dowodowego, ciężar 

dowodu, katalog środków dowodowych, wnioski dowodowe stron 
postępowania.  

  

14.00-14.15 Przerwa na kawę 

  

14.15-15.45 

12. Przerwanie toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF – 
zawieszenie postępowania. 

13. Decyzje administracyjne KNF – orzekanie merytoryczne i niemerytoryczne 
(umorzenie postępowania administracyjnego).  

14. Elementy decyzji administracyjnej wydawanej przez KNF – obligatoryjne i 
fakultatywne.  

15. Wykonalność decyzji administracyjnych wydanych przez KNF. 
16. Postanowienia wydawane przez KNF w toku postępowania 

administracyjnego. 
17. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – cechy prawne, wymogi formalne 
18. Postępowanie odwoławcze. Decyzje administracyjne organu odwoławczego 

  

15:45-16:00 Pytania i dyskusja 

  

  

 


