
 
 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował w ubiegłym tygodniu projekt 

stanowiska, dotyczącego wykorzystywania przez uczestników rynku regulowanego 

mediów społecznościowych (SoMe).  

• To pierwszy tak kompleksowy materiał UKNF zawierający wskazania dotyczące 

komunikacji w SoMe przez podmioty nadzorowane (m.in. banki, ubezpieczycieli, spółki 

giełdowe i innych uczestników rynku kapitałowego). 

 

• Proponowane standardy mają na celu ograniczenie ryzyka prawnego lub reputacyjnego 

związanego z aktywnością w tych kanałach.  

 

• Projekt stanowiska zostanie poddany publicznym konsultacjom rynkowym. 
 

 

Stanowisko powinno być uwzględnione w działalności podmiotów podlegających nadzorowi 

Komisji Nadzoru Finansowego (zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia z 21 lipca 2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym), jako wyraz oczekiwanych przez organ nadzoru 

standardów postępowania wynikających z wykładni właściwych przepisów prawa. 

 

 

 

▪ Wysoko postawiona poprzeczka, jeśli chodzi o kontrolę treści, jakimi dzieli się w social 

mediach dany podmiot jak i jego pracownicy (nie tylko w odniesieniu do publikacji, ale też 

komunikatów lajkowanych, podawanych dalej, itp.).   

 

▪ Wyzwanie organizacyjne. Wdrożenie zaleceń KNF w proponowanej formie może kosztować 

sporo czasu i pieniędzy, jeśli dany podmiot nie ma jeszcze wypracowanych praktyk w zakresie 

zarzadzania treściami informacyjnymi i marketingowymi w SoMe. Podmioty nadzorowane 

miałby obejmować obowiązek posiadania i aktualizowania polityk komunikacji w SoMe, 

wdrożenia procesu akceptacji treści z obowiązkowym udziałem compliance i wypracować 

metody archiwizacji postów odnoszącychsię do działalności regulowanej (oraz interakcji, jakie 

z nim zachodzą).  

 

▪ Zwiększenie presji na partnerów zewnętrznych. KNF wielokrotnie podkreśla 

w dokumencie, że podmioty nadzorowane odpowiadają za działania prowadzone na ich rzecz 



przez podmioty trzecie – np. influencerów czy wyspecjalizowane agencje. Regulator wprost 

wskazuje, że nawiązując współpracę z agencją stosować kryteria jakościowe (np. 

doświadczenie agencji i poszczególnych osób, wartość możliwych do zarządzania budżetów 

przez agencję, zdolność do zarządzania sytuacją kryzysową, itd.). Jednocześnie przestrzega, 

że zgoda na publikację treści bez zachowania rygoru akceptacji przez firmę zlecającą może 

być kwalifikowana jako outsourcing (czyli stanowić działalność wymagającą dodatkowego 

zezwolenia).  

 

▪ Wyzwania dla działalności marketingowej. Stanowisko zawiera wymóg jednoznacznego 

oznaczania treści marketingowych, balansowania informacji pozytywnych opisem ryzyka, 

kierowania klienta po informacje na dedykowane strony produktów / usług i wiele innych 

praktycznych zaleceń (dotyczących takich obszarów jak np. tworzenie grup zamkniętych, 

targetowanie czy wykorzystywanie tagów).  

 

▪ Wyrażony wprost zakaz trollowania, korzystania z fikcyjnych kont czy botów, bez 

odpowiedniego oznaczenia – co jest jednoznaczne z określeniem obowiązującej rynek 

praktyki w obszarze, który do tej pory podlegał ocenom z perspektywy etyki.  

 

„Należy wprowadzić mechanizmy kontrolne dotyczące treści zamieszczanych w 

mediach społecznościowych, zapewniających zgodność z przepisami prawa 

i regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych; 

Mechanizm ten powinien uwzględniać m.in. zasady zapobiegające ryzykom 

zniekształcania pierwotnie zatwierdzonego komunikatu”. 

 

Liczne szczegółowe wymogi dotyczące relacji z podmiotami trzecimi, 
konstruowania komunikatu, jego targetowania itd. znacząco utrudnią w praktyce 
prowadzenie efektywnej komunikacji marketingowej. Co ważne, podane w 
dokumencie przykłady ilustrują preferowane sposoby formułowania przekazów 
zarówno na profilach instytucji, jak i osób indywidualnych (jej pracowników). 
Zastosowane zgodnie z modelem znacząco zmniejszą atrakcyjność treści z 
perspektywy praktyki kanałów social media (gdzie liczy się zwięzłość, 
spontaniczność i interakcja).  

 
 

Poniżej prezentujemy streszczenie najważniejszym zaleceń UKNF. Aby uzyskać więcej 

szczegółów lub omówić implikację stanowiska dla Państwa organizacji, zapraszamy do kontaktu 

z Magdalena.Zalubska-Krol@hkstrategies.com.   
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▪ miały opracowane i wdrożone polityki dotyczące wykorzystywania mediów 

społecznościowych (przez sam podmiot, jak i osoby w nim zatrudnione);  

▪ określiły sposób zapewnienia przestrzegania procedury - w tym np. poprzez szkolenia 

osób korzystających z mediów społecznościowych oraz konkretne zasady monitorowania 

aktywności konta podmiotu i osób w nim zatrudnionych (również w zakresie udostępniania i 

przekazywania dalej wpisów podmiotów trzecich); 

▪ wypracowały praktykę postępowania z negatywnymi komentarzami umieszczanymi przez 

osoby trzecie pod wpisami na stronach internetowych tych podmiotów, blogach, mediach 

społecznościowych;  

▪ udzielały odpowiedzi na negatywne komentarze w sposób wyważony, a w przypadku 

usuwania negatywnych komentarzy – aby robiły to w sposób, który nie spowoduje negatywnej 

reakcji odbiorców;  

▪ w przypadku, gdy powierzają swoim pracownikom publikowanie w serwisach 

społecznościowych informacji, związanych z działalnością nadzorowaną – by ich aktywność 

odbywała się w ramach kont służbowych; 

▪ w przypadku posiadania przez dany podmiot wielu kont w mediach społecznościowych - 

zamieściły czytelną i zrozumiałą informację pozwalającą jednoznacznie identyfikować je 

jako instytucję prowadzącą dane konto;  

▪ dbały o to aby informacje publikowane w SoMe były rzetelne, niebudzące wątpliwości 

i niewprowadzające w błąd a wykorzystywany język był zrozumiały dla przeciętnego 

przedstawiciela grupy, do której informacja jest kierowana; 

▪ w ramach publikowanego przekazu, zastrzegały do jakich kategorii klientów adresowane 

są określona usługa lub produkt; 

▪ w przypadku komunikacji marketingowej - wyraźnie ją oznaczały i uwzględniały 

w komunikatach odesłanie do dedykowanej strony, gdzie użytkownik może zapoznać się 

z niezbędnymi informacjami (a nie do strony głównej www podmiotu); reguły te odnoszą się 

do różnych formatów komunikacji: vloga, bloga, krótkich wpisów, komentarzy, obrazów, 

infografik czy animacji.  

▪ w publikowanych treściach prezentowały w adekwatnym stopniu ryzyka;  

▪ w tworzeniu i wykorzystywaniu tagów, w tym hashtagów - miały na uwadze, że stanowią 

one część przekazu informacyjnego – zatem kontekst ich użycia powinien spełniać wymogi 

przewidziane dla informacji kierowanych do klientów lub potencjalnych klientów; UKNF 

przestrzega jednocześnie, aby przed wykorzystaniem danego hashtaga zbadać ryzyko 

trafienia za jego pośrednictwem na strony zawierające informacje potencjalnie 

wprowadzające odbiorcę w błąd.  

▪ decydując się na skorzystanie z usług targetowania serwisu społecznościowego - 

starannie wybierały kryteria definiujące grupę odbiorców (zwłaszcza jeżeli zamiarem 

podmiotu jest promowanie konkretnego produktu finansowego, a nie np. usługi czy oferty 

usług). 

▪ realizując działania reklamowo – promocyjne we współpracy z tzw. influencerami wzięły 

pod uwagę możliwą konieczność uprzedniego spełnienia wymogów przewidzianych 



przepisami prawa (np. uzyskania odpowiedniego wpisu w rejestrze prowadzonym przez organ 

nadzoru lub zawarcia umowy outsourcingu w tym zakresie); 

▪ przechowywały i archiwizowały wszelkie materiały i informacje rozpowszechniane w 

mediach społecznościowych w pierwotnej postaci (przez okres przewidziany przepisami 

prawa dla przechowywania i archiwizacji materiałów publikowanych w celu reklamy lub 

promocji; w przypadku braku regulacji rekomendowanym okresem jest 5 lat). 

 

▪ wykorzystywania prywatnych kont osób zatrudnionych w podmiocie w jakichkolwiek celach 

związanych z jego działalnością;  

▪ wykorzystywania takich mediów społecznościowych, których oferowane rozwiązania 

techniczne i funkcjonalności lub wprowadzone regulacje powodowałyby naruszanie 

przepisów, do których stosowania zobowiązany jest podmiot nadzorowany; 

▪ kierowania do użytkowników poprzez media społecznościowe materiałów reklamowych na 

zlecenie podmiotu nadzorowanego w formie i w sposób uznawany za spam (dotyczy to 

również treści tworzonych przez strony trzecie – np. influencerów); 

▪ wykorzystywania agencji do kreowania zachowań, które w mediach społecznościowych 

uznawane są za antyspołeczne (np. tzw. trollowanie); 

▪ wysyłania treści przez bota podającego się za osobę fizyczną bez odpowiedniego 

oznaczenia. 


