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Kierunki działań Urzędu KNF
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profesjonalizacji

unowocześnieniu

zwiększeniu efektywności

Sprawne realizowanie celów nadzoru dzięki skupieniu się na:



Działania niezbędne do przeprowadzenia w UKNF

3

Działania w UKNF 

rozbudowanie 
specjalistycznej kadry

wyposażenie 
w nowoczesne 
narzędzia 
technologiczne 

oprogramowanie 
informatyczne



Wyzwania nadzorcze związane z rozwojem rynku finansowego
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 zwiększenie liczby 
podmiotów 
nadzorowanych

 skala 
rozwoju 
regulacji

 nowe 
instrumenty 
finansowe 

 rosnący stopień 
skomplikowania 
instrumentów 
finansowych



stosowanie  zaawansowanych 
technologicznie i informatycznie 
narzędzi dążąc do automatyzacji 
pewnych procesów

Wyzwania nadzorcze związane z rozwojem nowoczesnych technologii
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implementacji nowych 

regulacji 

analiza i zarządzanie 

strumieniem Big Data

cyberbezpieczeństwo

zwiększająca się corocznie liczba 
obowiązków i zadań nadzorczych

konieczności przetworzenia 
olbrzymiej ilości danych

konieczność szybkiego 
i efektywnego rozpoznawania 
licznych nowych zagrożeń
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Obserwacja światowych trendów

Raporty wydawane przez np.:

 Bank Rozrachunków Międzynarodowych 

 Komitet Bazylejski

 Financial Stability Board (raport pt. „The Use of 

Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and 

Regulated Institutions Market developments and financial

stability implications”) będący analizą rozwoju technologii 

i narzędzi wspierających organy nadzoru finansowego

Urząd szczegółowo śledzi i analizuje dyskusje, działania oraz 

publikacje zagranicznych nadzorów finansowych tzw. SupTech
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Plan działań UKNF w sferze technologicznej

 Nowe zjawiska na rynku finansowym

 Wspieranie Fintech

 Cyberbezpieczeństwo 

 Elektroniczny Urząd

Pod koniec 2019 roku w tzw. „Cyfrowej Agendzie Nadzoru” 

określone zostały strategiczne cele UKNF dotyczące sfery 

technologicznej. 

Plan ten obejmuje cztery obszary:



Działania nadzoru na rzecz cyberbezpieczeństwa rynku finansowego 
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tzw. wywiad jawnoźródłowy (OSINT). Miedzy innymi 
Urząd KNF angażuje się w projekt o nazwie Scam Trapper, 
który umożliwia np. pozyskanie narzędzi umożliwiających 
wczesną detekcję symptomów zagrożeń na rynku 
finansowym na postawie zawartości stron internetowych

wzmocnienie i rozbudowa kompetencji - w odniesieniu do 
obszaru działań nadzorczych, prowadzonych wobec 
profesjonalnych uczestników rynku, oraz 
niskopoziomowych i technicznych kompetencji z obszaru 
cyber.

docelowo stanie się tzw. CSIRT’em sektorowym (Zespołem 
Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego) współpracującym z zespołami poziomu 
krajowego 

Departament
Cyberbezpieczeństwa

Sektorowy zespół ds. 
cyberbezpieczeństwa

Rozwój kompetencji 
z zakresu OSINT



Elektronizacja UKNF
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Szersze wykorzystywanie środków komunikacji 
elektronicznej przez UKNF

• Uruchomienie Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych -
zastąpił dotychczasowy, papierowy obieg dokumentów, na 
rzecz składania elektronicznych wniosków o wpis do rejestru 
UKNF przez brokerów.

• Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi powiadomień o 
transakcjach insiderów na podstawie rozporządzenia unijnego 
MAR 

• Uruchomienie Systemu Ewidencji Akcji umożliwiającego 
dokonywanie wpisów z poziomu przeglądarki internetowej.

• Prowadzone są prace nad udostępnieniem podmiotom 
nadzorowanym interaktywnych wzorów formularzy składanych 
do Urzędu

• Powstaje Nowy Portalu UKNF, umożliwiający komunikację 
dwustronna pomiędzy Urzędem a podmiotami 
nadzorowanymi.

Ze względów bezpieczeństwa, w celu ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem, ponad  1100 pracowników UKNF (90 proc) pracuje zdalnie. Osoby 
pracujące zdalnie zostały wyposażone w sprzęt, który umożliwia im wykonywanie większości zadań w domu oraz daje możliwość skutecznego 
kontaktowania się ze współpracownikami. Jednocześnie kolejne obszary działalności UKNF obejmowane są elektronizacją.
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Dziękuję za uwagę!

Komisja Nadzoru Finansowego 
ul. Piękna 20, Warszawa
www.knf.gov.pl


