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• Zasady i zakres 
przeprowadzania kontroli 
przez Regulatora

• Procedura przygotowania się 
do kontroli

• Sposoby zachowania podczas 
kontroli oraz uczestnictwo 
organów spółki  
w kontroli

• Postępowanie pokontrolne  
i ustosunkowanie się do 
zastrzeżeń pokontrolnych

• Zwiększenie uprawnień 
Komisji Nadzoru Finansowego 
i ich wpływ na praktyki 
branży

• Zmiany prawne w odniesieniu  
do nadużyć finansowych

Rafał 
Wojciechowski 
Kancelaria Sadkowski 
i Wspólnicy

Klaudia  
Szymańska-Rutkowska 
Kancelaria Kochański Zięba  
i Partnerzy

Prof. dr hab. 
Paweł Wajda 
Kancelaria  
Baker & McKenzie

GŁÓWNE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW PRELEGENCI

rachunkowosc.org
Portal branży rachunkowości

bankowość, ubezpieczenia, telefonia

NOWE ZASADY 
KONTROLI 

K N F 
W SEKTORZE 
BANKOWYM

Iwona Mirosz 
Mirosz Jankowski  
i Partnerzy  
Kancelaria Radców  
Prawnych

Sebastian 
Bohuszewicz 
Kancelaria Adwokatów 
i Radców Prawnych 
Legal Counselors 
Group

Marta Bieniada 
Kancelaria Clifford 
Chance
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PROGRAM   Dzień I – 15 LISTOPADA 2016 R. PROGRAM   Dzień II – 16 LISTOPADA 2016 R.

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Zasady i zakres przeprowadzania 
kontroli przez Regulatora
• gwarancje dla podmiotów nadzorowanych
• prawa i obowiązki stron wynikające z ustawy 

o nadzorze nad rynkiem finansowym 
• rodzaje przekazywanych informacji  

– w tym nowa definicja informacji poufnej 
wynikającej z rozporządzenia MAR

Prof. dr hab. Paweł Wajda, Adwokat, of 
Counsel, Kancelaria Baker & McKenzie

10:45 Przerwa kawowa

11:10 Procedura przygotowania się 
do kontroli 
• kwestie formalno-prawne – dokumentacja, 

sprawozdania, wyniki przeprowadzonego 
audytu finansowego

• kwestie techniczne związane z infrastrukturą 
informatyczną

• specyfika poszczególnych rodzajów kontroli 
– planowanych i nieplanowanych – i ich 
konsekwencje

Sebastian Bohuszewicz, Radca prawny, 
Wspólnik, Kancelaria Adwokatów i Radców 
Prawnych Legal Counselors Group

12:45 Lunch

13:45 Sposoby zachowania podczas kontroli 
oraz uczestnictwo organów spółki 
w kontroli
• ryzyka pojawiające się podczas kontroli 

– operacyjne i finansowe – efektywne ich 
zarządzanie

• tryb anonimowego zgłaszania wskazanemu 
członkowi zarządu lub rady nadzorczej 
naruszenia prawa

• odpowiedzialność osób zarządzających za 
rodzaj i tresc informacji przekazywanych 
KNF

Rafał Wojciechowski, Adwokat, Dyrektor, 
Dział Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria 
Sadkowski i Wspólnicy

15:30 ZAKOŃCZENIE I DNIA WARSZTATU

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Zwiększenie uprawnień Komisji 
Nadzoru Finansowego i ich wpływ  
na praktyki branży
• poszerzenie katalogu przesłanek,  

na podstawie których KNF powołuje  
w banku zarząd komisaryczny 

• praktyki rynku / case study – ustanowienie 
zarządcy komisarycznego w kilkunastu 
instytucjach finansowych

Klaudia Szymańska-Rutkowska, Starszy 
Prawnik, Kancelaria Kochański Zięba  
i Partnerzy

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Postępowanie pokontrolne  
i ustosunkowanie się do zastrzeżeń 
pokontrolnych
• wpływ postępowań prowadzonych przez 

Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej na decyzje KNF 

• środki prawne służące przeciwko 
rozstrzygnięciom kontrolnym KNF

Marta Bieniada, Radca prawny, Starszy 
Prawnik, Departament Bankowości i Finansów, 
Kancelaria Clifford Chance

12:30 Lunch

13:20 Zmiany prawne w odniesieniu  
do nadużyć finansowych
• projektowane zmiany Prawa Bankowego 
• ustawa o obrocie instrumentami 

finansowymi 

Iwona Mirosz, Radca prawny, Ekspert prawa 
bankowego, Kancelaria Mirosz Jankowski  
i Partnerzy

15:00 ZAKOŃCZENIE WARSZTATU I WRĘCZENIE 
CERTYFIKATÓW

NOWE ZASADY KONTROLI KNF  
W SEKTORZE BANKOWYM
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NOWE ZASADY 
KONTROLI KNF  

W SEKTORZE 
BANKOWYM

Komisja Nadzoru Finansowego jest naczelnym 
organem administracji państwowej, sprawują-
cym bezpośredni nadzór nad rynkiem kapitało-
wym, sektorem bankowym czy ubezpieczenio-
wym.
Dynamiczny proces legislacyjny i wciąż narasta-
jąca liczba aktów prawnych regulujących dzia-
łania instytucji finansowych wpływają także na 
jakość relacji z regulatorem.
Podczas warsztatu skoncentrujemy się na kon-
trolach prowadzonych przez KNF w nawiązaniu 
do ostatnich istotnych zmian prawnych skiero-
wanych do sektora bankowego. Przedstawimy 
w sposób kompleksowy wszystkie etapy i rodza-
je kontroli prowadzonych przez regulatora, za-
kres odpowiedzialności uczestniczących w tym 
procesie po stronie instytucji oraz konsekwencje 
związane ze wszelkimi możliwymi naruszeniami 
w tym obszarze.
Udział w warsztacie ma pozwolić zrozumieć spe-
cyfikę działania KNF jako kolegialnego organu 
administracji publicznej, uwarunkowania praw-
ne dotyczące podejmowanych decyzji, a dzię-
ki temu umożliwić efektywniejszą współpracę 
z nadzorem i innymi organami powiązanymi.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE

Warsztaty dedykujemy sektorowi bankowemu.
W szczególności serdecznie zapraszamy Prezesów, 
Członków Zarządu, Dyrektorów, Kierowników 
i Specjalistów z departamentów:

• Prawnych 
• Compliance
• Nadzoru
• Ryzyka
• Strategii
• Finansowych

GRUPA DOCELOWA:

MMC Polska jest niezależnym organizatorem 
spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje 
szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane 
specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz 
zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia 
i warsztaty prowadzone są przez znanych 
praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie 
doświadczenie w swojej branży. Konferencje 
mają charakter międzynarodowy, skupiają 
pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak  
i administracji centralnej i regulatora. MMC 
Polska organizuje również szkolenia zamknięte 
w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem 
organizowanych wydarzeń jest podniesienie 
kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy 
praktycznej oraz zwiększenie przewagi 
konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: 
Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, 
PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, 
KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO 
BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, 
Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: 
MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events 
oraz MMC Design.

ORGANIZATOR

Hotel Westin
Al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa

ADRES WARSZTATU (ADRES HOTELU)

Paulina Kaczmarek
Kierownik w Dziale Produkcji
Starszy Kierownik Projektu
tel: 22 379 29 31
E-mail: p.kaczmarek@mmcpolska.pl

KONTAKT DO PRODUCENTA

INFORMACJE DODATKOWE
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NOWE ZASADY 
KONTROLI KNF  

W SEKTORZE 
BANKOWYM

PRELEGENCI

Prof. dr hab. Paweł Wajda 
Adwokat, of Counsel, Kancelaria Baker & McKenzie

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 
adwokat, of counsel w kancelarii Baker & McKenzie T. Krzyżowski 
i Wspólnicy Sp. K.
Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących w szczególności 
regulacji rynków finansowych, instrumentów finansowych i instytucji 

finansowych (w tym funkcjonowania i nadzoru nad zakładami ubezpieczeń). Od początku 
kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym, dysponuje bardzo bogatym 
doświadczeniem w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych oraz doradztwa 
w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. ■

Marta Bieniada 
Radca Prawny, Starszy Prawnik, Departament 
Bankowości i Finansów, Kancelaria Clifford Chance

Marta Bieniada jest radcą prawnym. Posiada ponad 12 lat doświadczenia 
w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów w zakresie 
prawa bankowego i finansowego oraz prawa ubezpieczeń. Przez kilka 

miesięcy była oddelegowana do departamentów prawnych HSBC Bank Polska S.A. i Toyota 
Bank Polska S.A. Doradzała międzynarodowym instytucjom bankowym i ubezpieczeniowym 
przy rozpoczynaniu działalności w Polsce (w tym na zasadzie licencji europejskiej) oraz 
w kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie outsourcingu i przygotowywaniu projektów 
dokumentacji kredytów i pożyczek detalicznych oraz kart kredytowych, korespondencji 
z KNF, GIODO i UOKiK, umów współpracy z sieciami detalicznymi  w zakresie wdrażania 
produktów bankowych oraz przy umowach typu bancassurance. Pracowała także przy 
projektach sekurytyzacyjnych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie 
opracowywania dokumentacji produktów ubezpieczeniowych oraz bieżącego zarządzania 
umowami ubezpieczenia i ich wykonaniem. Uczestniczyła także w opracowywaniu programu 
ubezpieczeń majątkowych dla spółek z sektora energetycznego. Obecnie jest zaangażowana 
w kilka projektów akwizycyjnych i restrukturyzacyjnych na polskim rynku usług finansowych 
w zakresie kwestii regulacyjnych (prawo bankowe i ubezpieczenia). ■

Sebastian Bohuszewicz 
Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Adwokatów 
i Radców Prawnych Legal Counselors Group

Specjalizuje się w problematyce prawa bankowego i kredytowego, 
obrotu nieruchomościami i prawnych zabezpieczeń wierzytelności oraz 
prawa celnego. Prowadzi praktykę prawa bankowego w ramach zespołu 

kancelarii spod marki LCG – Legal Counselors
Group, aktualnie zajmuje się również świadczeniem pomocy prawnej na rzecz grupy 
kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Prelegent licznych warsztatów i konferencji 
poświęconych prawu bankowemu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na 
samodzielnym stanowisku w Biurze Obsługi Prawnej w centrali Banku Pocztowego S.A. 
W ramach obowiązków reprezentował biuro prawne w  pracach nad wdrożeniem w  banku 
regulacji unijnych w postaci dyrektyw MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) 
oraz dyrektywy PSD (Payment Services Directive). W ramach świadczonej pomocy prawnej 
na rzecz centrali zdobył doświadczenie w zakresie organizacji banku, outsourcingu 
działalności bankowej, budowy grup kapitałowych, instrumentów finansowych oraz sporów 
pracowniczych. Prawnik różnych zespołów negocjacyjnych (m. in. z  Towarzystwami Funduszy 
Inwestycyjnych). Autor artykułów naukowych z  zakresu prawa oraz historii. Wyróżniony 
przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi za pracę na rzecz samorządu adwokackiego. 
Aktualnie praktykuje jako radca prawny.Banków Polskich. ■

Iwona Mirosz 
Radca prawny, Ekspert prawa bankowego, 
Kancelaria Mirosz Jankowski i Partnerzy

Mec. Iwona Mirosz posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy 
w bankowości, m.in. jako dyrektor departamentu prawnego w Svenska 
Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce i w Banku Handlowym w Warszawie 

SA. Obecnie, w ramach  kancelarii Mirosz  Jankowski  i Partnerzy,  świadczy stałe doradztwo 
na rzecz banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, m.in. dla jednego z wiodących 
banków na rynku consumer finance,  dla instytucji finansowej prowadzącej działalność  
na terenie kilku krajów UE oraz banku należącego do jednego z trzech największych  
na świecie międzynarodowych holdingów finansowych.
Doświadczenie prawnicze mec. Mirosz obejmuje m.in. utworzenie banku i oddziału instytucji 
kredytowej w Polsce, założenie banku w innym kraju UE, precedensową likwidację banku, 
sporządzanie dokumentacji związanej ze wszelkiego rodzaju czynnościami bankowymi,  
w tym bankowości internetowej i mobilnej, obrotem instrumentami finansowymi, funkcję 
compliance. 
Mec. Mirosz regularnie publikuje artykuły na temat bieżących zagadnień z dziedziny 
bankowości i finansów, w tym bankowości spółdzielczej.  Jest  też częstym wykładowcą  
na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce bankowej i compliance. ■

Klaudia Szymańska-Rutkowska 
Starszy Prawnik, Kancelaria Kochański Zięba  
i Partnerzy

Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie upadłościowym 
i naprawczym, prawie finansowym, prawie handlowym oraz prawie 
rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji 

finansowej spółek, a także doradztwa instytucjom finansowym.
Jej doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych 
o charakterze krajowym i transgranicznym (m.in. sauvegarde oraz scheme of arrangement).
Klaudia Szymańska-Rutkowska doradzała także w licznych krajowych i transgranicznych 
projektach finansowań project acquisition oraz asset finance z udziałem międzynarodowych 
instytucji finansowych, jak również w licznych międzynarodowych i lokalnych projektach 
finansowania inwestycji, finansowania nabycia spółek i aktywów oraz finansowania 
nieruchomości przez banki oraz inne instytucje finansowe, jak również przy emisjach 
papierów wartościowych i wprowadzaniu ich do publicznego obrotu. Brała udział 
w badaniach due diligence podmiotów gospodarczych oraz instytucji finansowych. Doradzała 
przy projektach sekurytyzacyjnych, jak również uczestniczyła w przygotowaniu wewnętrznej 
dokumentacji bankowej przy wprowadzaniu nowych produktów bankowości korporacyjnej.
Klaudia doradzała także w procesie tworzenia oddziałów zagranicznych instytucji 
kredytowych w Polsce oraz w sprawach outsourcingu czynności bankowych i wymogów 
adekwatności kapitałowej.
Przed dołączeniem do kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy Klaudia Szymańska-Rutkowska 
pracowała w warszawskim biurze kancelarii White&Case. Odbyła także staż w Parlamencie 
Europejskim.
Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW 
oraz doktorantką IV roku na studiach doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Cywilnego. ■

Rafał Wojciechowski 
Dyrektor, Dział Prawa Rynku Kapitałowego, 
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur 
inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji 
finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną trzyletnim 

doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych oraz domu maklerskiego.
Zdołał poznać nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej obsługę prawną instytucji 
finansowych oraz innych podmiotów, będących uczestnikami rynku kapitałowego. Uczestniczył 
w wielu projektach związanych z publiczną emisją instrumentów finansowych, tworzeniem 
i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentował swoich klientów przed KDPW, 
GPW S.A. i KNF, a także koordynował restrukturyzację finansowania szeregu podmiotów. 
W ramach tych obowiązków dogłębnie poznał specyfikę rynku kapitałowego, począwszy 
od wykonywania obowiązków raportowych, po stworzenie szeregu specjalistycznych opinii 
prawnych z zakresu systemu zarządzania ryzykiem. Jest również specjalistą od compliance 
instytucji finansowych. Koordynował ze świetnym skutkiem postępowania przed KNF dot. 
m.in. rozszerzonej oceny BION oraz kontroli nadzorczej, a także wspierał pracę Inspektorów 
Nadzoru. Ponadto, był prokurentem instytucji, dla których świadczył usługi oraz członkiem 
Rad Nadzorczych spółek publicznych. ■
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