
                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

Warszawa, 8 lutego 2022 r. 
KL/40/23/AZ/2022 

 
Pan  
Maciej Kurzajewski  
Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań UKNF  
 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  
 
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze,  
 
W nawiązaniu do konsultacji w dniach 27-28 stycznia br. w przedmiocie Stanowiska Urzędu Komisji 
Nadzoru Finansowego w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty 
nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach i w nawiązaniu do ustaleń poczynionych  
w trakcie tych konsultacji, Konfederacja Lewiatan przedstawia do 8 lutego br. uwagi w zakresie zmian dot. 
definicji „konta fikcyjnego” oraz zmian w zakresie kontroli ex ante i ex post.  
 
Z poważaniem, 

 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Załączniki:  
Uwagi Konfederacji Lewiatan w zakresie zmian dot. definicji „konta fikcyjnego” oraz zmian w zakresie 
kontroli ex ante i ex post w Stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wykorzystywania 
mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

Uwagi Konfederacji Lewiatan w zakresie zmian dot. definicji „konta fikcyjnego” oraz zmian w zakresie 
kontroli ex ante i ex post w Stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie 

wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione 
w tych podmiotach (dalej, jako „Stanowisko”) 

 

I. Uwaga dotycząca dodania definicji konta fikcyjnego w Stanowisku w poniższym brzmieniu: 

„Konto fikcyjne” - konto stworzone w medium społecznościowym za wiedzą i na polecenie podmiotu 
nadzorowanego z wykorzystaniem nieprawdziwych danych oraz mające na celu ukrycie rzeczywistych 
danych i wprowadzenie w błąd innych użytkowników medium społecznościowego. 

II.  Uwaga dotycząca zmian w zakresie kontroli ex post i ex ante poprzez zmianę lub dodanie 
poniższych punktów w Stanowisku:  

1) Zmiana pkt. 8.4: 

„8.4 Podmiot nadzorowany powinien pisemnie określić sposób postępowania (ocena ex post, ocena ex 
ante) w odniesieniu do poszczególnych kategorii wpisów w mediach społecznościowych oraz zasady 
obowiązujące przy określaniu i doborze próby do oceny ex post19. W razie wątpliwości należy uznać, iż 
podmioty nadzorowane dobierają wedle własnej oceny i uznania, kierując się możliwościami 
technologicznymi, zasadą proporcjonalności, a także specyfiką wpisu i medium społecznościowego, do 
których wpisów należy użyć kontroli ex post, a do których wpisów użyć kontroli ex ante”    

2) Zmiana pkt. 8.5:  

„8.5 Do kategorii wpisów podlegających ocenie ex post zaliczyć można komunikację prowadzoną w czasie 
rzeczywistym w formie dyskusji z innymi użytkownikami, jak również standardowe i niemające znaczenia 
strategicznego odpowiedzi udzielane użytkownikom nie w czasie rzeczywistym” 

3) Dodanie pkt. 8.11: 

„8.11 Podmiot nadzorowany może odstąpić od weryfikacji określonej w pkt., 8.3 jeżeli jest ona niemożliwa 
w danym przypadku do powszechnego stosowania ze względów technologicznych. Przykładowo, należy 
wskazać wpisy, które zamieszczane są w medium społecznościowym na krótki okres, a po tym okresie 
zostają usunięte lub stają się samoistnie niewidoczne” 
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„19 Co do możliwości wdrożenia tej powinności w praktyce przez podmiot nadzorowany zob. przypis do pkt. 2.2”. 


