
Streszczenie programu prac EUNB na 
2023 r. 
Program prac EUNB na 2023 r. uwzględnia istniejące i oczekiwane mandaty od współustawodawców 
oraz zadania wynikające z rozporządzenia ustanawiającego EUNB, w tym jego ocenę aktualnej 
sytuacji europejskiego sektora bankowego. 

W tym kontekście, w jednolitym dokumencie programowym Urzędu określono konkretne działania i 
zadania zgodnie z pionowymi i poziomymi priorytetami strategicznymi na lata 2023–2025 
zatwierdzonymi przez Radę Organów Nadzoru EUNB w styczniu 2022 r.  Priorytety te będą 
wyznacznikiem intensywności i organizacji prac niezbędnych do realizacji różnych mandatów i zadań. 
Są one pogrupowane w 19 głównych działaniach, z których 10 jest związanych z polityką i 
konwergencją, 5 – z oceną ryzyka i danymi, a 4 – z zarzadzaniem, koordynacją i wsparciem. 

W programie prac wykorzystano zalecenia otrzymane od Komitetu Doradczego ds. Proporcjonalności 
(ACP) EUNB w lipcu 2022 r. Wkład ten będzie uwzględniony na etapie realizacji programu prac, a jego 
wdrożenie zostanie przedstawione w sprawozdaniu rocznym EUNB za 2023 r. 

W porównaniu z programem prac na 2022 r. wprowadzono dostosowania, aby odzwierciedlić nowe 
mandaty oczekiwane w 2023 r., w szczególności porozumienia polityczne osiągnięte w sprawie 
tekstów rozporządzeń DORA i MiCA, a wobec braku specjalnych zasobów przewidzianych do prac 
nad przygotowaniem tych nowych przepisów zaplanowano zmianę priorytetów w innych obszarach. 

Podjęto również dalsze wysiłki skierowane na ograniczenie i usprawnienie działań w celu 
wyjaśnienia, w jaki sposób przyczyniają się one do realizacji priorytetów EUNB, umożliwiając w ten 
sposób lepszą organizację i koordynację istniejących i nowych mandatów EUNB, a ostatecznie 
dostosowując działania do reorganizacji wprowadzonej w 2022 r. 

Po przeglądzie wieloletnich priorytetów program prac EUNB na 2023 r. koncentruje się w pierwszym 
rozdziale na priorytetach na bieżący rok. W rozdziale drugim przedstawiono szczegółowe informacje 
na temat działań, które EUNB przeprowadzi w 2023 r. Każde z 19 działań zawierać będzie krótki opis 
realizowanych zadań i priorytetów, a także przegląd głównych wyników, które mają zostać osiągnięte 
oraz termin ich realizacji. Określono zadania, które mogą zostać ponownie uszeregowane pod 
względem priorytetów w związku z wyżej wymienionymi ograniczeniami zasobów. Program prac 
EUNB na 2023 r. uzupełniają dwa załączniki, jeden ze schematem organizacyjnym, drugi z 
przydziałem zasobów na poszczególne działania. 
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