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Cel 

 

Celem seminarium jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z postępowaniami 

administracyjnymi prowadzonymi przez KNF. W trakcie seminarium scharakteryzowana 

zostanie KNF jako organ administracji państwowej prowadzący postępowania 

administracyjne. Ukazane zostaną i opisane szczególne przepisy prawa wpływające na 

odmienność postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF. Chodzi tu przede 

wszystkim o czynności poprzedzające wszczęcie postępowania (np. postępowanie 

wyjaśniające w ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym), wszczęcie jurysdykcyjnego 

postępowania administracyjnego, podejmowanie poszczególnych czynności procesowych, czy 

wreszcie wydawanie przez KNF rozstrzygnięć administracyjnych. Udział w seminarium ma 

pozwolić zrozumieć specyfikę działania KNF jako kolegialnego organu administracji 

publicznej w postępowaniu administracyjnym, a dzięki temu umożliwić lepszą i bardziej 

efektywną współpracę z tym organem administracji publicznej.  

 

Kto powinien wziąć udział? 

 

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników podmiotów nadzorowanych przez KNF, 

którzy w swej 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, pracownicy nauki zainteresowani 

problematyką, czy też przedstawiciele mediów pragnący poszerzyć swą wiedzę na temat 

funkcjonowania KNF. 

 

Forma  

 

Seminarium będzie miało formę prezentacji. Seminarium zakłada dyskusją uczestników oraz 

wymianę poglądów na tematy omawiane podczas przedstawiania prezentacji. Z tego też 

względu możliwe będzie zadawanie prelegentowi pytań związanych z przedstawianą 

problematyką, w tym również kierowanie próśb o doprecyzowanie lub wyjaśnienie kwestii, 

które wydają się budzić wątpliwości lub zastrzeżenia w działaniach KNF.    

 

Harmonogram czasowy 

 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9:30  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10:00  

Seminarium zakończy się o godzinie 15.00  

 

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 18 

marca 2016 roku. 

 

 

http://www.knf.gov.pl/
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Kontakt: 

Anna Rojek                                     tel. (22) 262 48 59 

 

Anna Smyk-Latoszek  tel. (22) 262 41 22 

                                e-mail: cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 
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PROGRAM 

23 marca 2016 roku (środa) 
 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK, Pl. Powstańców Warszawy 1  

w Warszawie (vis-a-vis Hotelu Gromada) 
 

Prowadzący:  

Daniel Nowicki 

Ekspert (Samodzielne Stanowisko ds. Analiz i Orzecznictwa) 

Departament Prawny 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  

 
Godzina Temat 

9:30-10:00 

 
Rejestracja uczestników i bufet kawowy 
 

  

10.00-12.00 

 

1. Wprowadzenie 

2. Pozycja prawna Komisji Nadzoru Finansowego jako organu 

administracji publicznej. 

3. Organizacja prac Komisji Nadzoru Finansowego – cechy 

szczególne organu kolegialnego w postępowaniu administracyjnym. 

4. Pozycja prawna Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 

w postępowaniu administracyjnym. 

5. Odmienności postępowania administracyjnego prowadzonego 

przez KNF wobec modelu postępowania administracyjnego 

opisanego w Kpa. 

6. Stosowanie wybranych zasad postępowania administracyjnego 

przez KNF. 

7. Wszczęcie postępowania administracyjnego.  

8. Postępowanie wyjaśniające KNF a wszczęcie postępowania 

administracyjnego. 
 

  

12.00-12.30 Przerwa na kawę 

  

12.30-14.30 

 

1. Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego 

prowadzonego przez KNF. Strony i podmioty na prawach strony. 

2. Postępowanie dowodowe. Ciężar dowodu w postępowaniu 

administracyjnym prowadzonym przez KNF.  

3. Rozstrzygnięcia administracyjne KNF – cechy specyficzne. 

4. Model kontroli rozstrzygnięć administracyjnych KNF w ramach 

administracyjnego toku instancji – wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

5.Problem stosowania przez KNF przepisu art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu 

postępowania administracyjnego w postępowaniu z wniosku 

ponowne rozpatrzenie sprawy.     

6. Specyfika postępowań administracyjnych prowadzonych w 

przedmiocie wymierzania sankcji administracyjnych przez KNF. 
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7. Kontrola sądowa rozstrzygnięć administracyjnych KNF 

8. Podsumowanie  
 

  

14:30-15:00 Pytania i dyskusja 

  

  

 


