
Streszczenie 
Program prac EUNB na rok 2022 został opracowany z uwzględnieniem istniejących i oczekiwanych 
mandatów od współustawodawców oraz zadań wynikających z rozporządzenia ustanawiającego 
EUNB, w tym jego oceny aktualnej sytuacji europejskiego sektora bankowego. Prace prowadzone 
przez EUNB w 2022 r. będą w dużej mierze kontynuacją prac prowadzonych w 2021 r. Dalszy rozwój 
odpowiednich ram środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) dla banków 
oraz monitorowanie wpływu COVID-19 na ich bilanse pozostaną na pierwszym planie. Ponadto 
oczekuje się, że transpozycja pakietu Bazylea III w UE oraz wdrożenie cyfrowej strategii finansowej 
UE1, w szczególności propozycje legislacyjne dotyczące rozporządzenia w sprawie operacyjnej 
odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA) oraz rozporządzenia w sprawie rynku 
kryptoaktywów (MiCA), będą ważnymi czynnikami napędzającymi działalność EUNB w 2022 r. 

Program prac na rok 2022 został stworzony z uwzględnieniem pięciu pionowych i dwóch poziomych 
priorytetów strategicznych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą EUNB w styczniu 2021 r. 
w kontekście jednolitego dokumentu programowego na lata 2022–2024. Pierwsza wersja 
programu prac na rok 2022 została włączona do jednolitego dokumentu programowego 
i niniejszym zostaje potwierdzona i nieznacznie skorygowana w świetle zmian zaobserwowanych 
w pierwszej połowie 2021 r. Pod koniec czerwca 2021 r. w programie prac zawarto również wkład 
Komitetu Doradczego ds. Proporcjonalności w celu uwzględnienia określonych cech szczególnych 
(jak w przypadku SNCI). Urząd weźmie również pod uwagę nowy cykl ogólnounijnych strategicznych 
priorytetów nadzorczych i wdroży nowy plan prac w zakresie wzajemnej oceny, w obu przypadkach 
na lata 2022–2023, zgodnie z wymogami aktualizacji rozporządzenia EUNB („Przegląd Europejskich 
Urzędów Nadzoru”). 

Priorytety na 2022 r. 

 

 
1 Pakiet dotyczący finansów cyfrowych | Komisja Europejska (europa.eu) 

ESG: dostarczanie narzędzi do pomiaru ryzyka i zarządzania nim   COVID-19: monitorowanie i łagodzenie skutków
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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Wieloletnie priorytety będą wyznaczać intensywność prac EUNB. Można je pogrupować w 25 
głównych działań, z których 14 jest związanych z polityką i konwergencją, 5 – z oceną ryzyka 
i danymi, a 6 – z koordynacją i wsparciem. Aby wzmocnić synergię i efektywność, ogólna liczba 
działań została zredukowana o 30% w porównaniu z rokiem 2021, a EUNB dostosował również 
swoją strukturę organizacyjną 1 czerwca 2021 r. 
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