
 

 
Data: 11 października 2022 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Webinarium pt. „Zadania i kompetencje poszczególnych instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego 
w Polsce (jakie mają kompetencje, gdzie przebiegają granice ich właściwości, jakimi dysponują narzędziami)” 
 
Cel 

Celem webinarium jest przedstawienie sieci bezpieczeństwa finansowego – genezy jej powstania, aktualnego kształtu 
oraz roli tworzących ją instytucji i najważniejszych narzędzi jakie mają do dyspozycji. W ramach webinarium prowadzący 
w przystępny sposób przedstawi czym tak naprawdę jest nadzór makroostrożnościowy w praktyce i dlaczego jest on 
ważny.  

Do kogo kierowane jest webinarium 

Webinarium skierowane jest przede wszystkim do pracowników instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych 
uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 12:15  

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 
10 października 2022 r. 

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


 

 
 
Webinarium pt. „Zadania i kompetencje poszczególnych instytucji tworzących sieć 
bezpieczeństwa finansowego w Polsce (jakie mają kompetencje, gdzie przebiegają granice 
ich właściwości, jakimi dysponują narzędziami)” 
 
Prelegent: Kamil Magda – radca prawny  
Departament Prawny 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
PROGRAM 
11 października 2022 roku (wtorek) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

10:00-11:30 

 Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce 

 Geneza i pojęcie sieci bezpieczeństwa 

 Komitet Stabilności Finansowej - jego członkowie, zadania i cele 

 Narodowy Bank Polski i jego rola w sieci bezpieczeństwa 

 Minister Finansów i jego rola w sieci bezpieczeństwa 

 Komisja Nadzoru Finansowego i jej rola w sieci bezpieczeństwa   

 Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jego rola w sieci bezpieczeństwa 

11:30-11:45 Przerwa 

11:45-12:15 Pytania i odpowiedzi 

   


