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Komunikat KNF z dnia 12 września 2008 roku w sprawie 
seminariów dla profesjonalnych uczestników rynku finansowego 

 
 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) organizuje cykl 24 seminariów skierowanych 
do profesjonalnych uczestników rynku finansowego, które odbędą się do końca 2008 r. 
 
Seminaria, prowadzone przez pracowników Urzędu KNF, będą dotyczyć bieżących kwestii  
związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym oraz zmian legislacyjnych. Udział w seminariach 
jest bezpłatny. Rejestracja na najbliższe seminaria odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczne 
formularze dostępne w serwisie internetowym KNF (www.knf.gov.pl) w dziale „Edukacja, 
konferencje i seminaria”.  

 
Najbliższe seminaria: 
 

1. Zasady funkcjonowania systemu ESPI – 23 września 2008 r. 
2. Obowiązki emitentów w świetle dyrektywy Transparency – 25 września 2008 r. 
3. Obrót instrumentami finansowymi oraz uczestnictwo w tym obrocie – przepisy europejskie 

– 7 października 2008 r. 
 
Tematy kolejnych seminariów: 

 
4. Sporządzanie prospektów emisyjnych.   
5. Informacja poufna w obowiązkach informacyjnych emitentów, ograniczenia w zbywaniu 

i nabywaniu akcji oraz obowiązki informacyjne dotyczące transakcji powyżej 5 tys. euro 
(I edycja). 

6. Rola rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru nad organizacją systemu kontroli 
wewnętrznej w bankach spółdzielczych (I edycja). 

7. Nadzór wewnętrzny w domach maklerskich. 
8. CRD w bankach – wybrane zagadnienia w zakresie wdrożenia uchwał KNB 

transponujących postanowienia dyrektywy CRD. 
9. Korzyści wynikające z posiadania pracowniczego programu emerytalnego (PPE), jak 

utworzyć PPE. 
10. Fundusze inwestycyjne – nowelizacja ustawy i przepisy wykonawcze. 
11. Oferta publiczna – nowelizacja ustawy i przepisy wykonawcze. 
12. Rola depozytariuszy na rynku OFE.  
13. Normy nadzorcze w bankach – fundusze własne, limity koncentracji, płynność. 
14. Sporządzanie prospektów emisyjnych po nowelizacji ustawy o ofercie. 
15. Obrót instrumentami finansowymi oraz uczestnictwo w tym obrocie – przepisy europejskie 

– po nowelizacji ustawy o obrocie. 
16. Obowiązki informacyjne emitenów (w tym z zakresu sprawozdawczości). 
17. Obowiązki emitentów w świetle dyrektywy Transparency. 
18. Rola rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru nad organizacją systemu kontroli 

wewnętrznej w bankach spółdzielczych (II edycja). 
19. Informacja poufna w obowiązkach informacyjnych emitentów, ograniczenia w zbywaniu 

i nabywaniu akcji oraz obowiązki informacyjne dotyczące transakcji powyżej 5 tys. euro 
(II edycja). 

 
  

 

http://www.knf.gov.pl/


20. Obowiązki informacyjne OFE w związku z wypłatami świadczeń emerytalnych. 
21. Obrót instrumentami finansowymi – nowelizacja ustawy i przepisy wykonawcze (MiFID, 

CRD). 
22. Konferencja nt. rozwiązań przyjętych w ramach projektu Wypłacalność II 

zaimplementowanych  do nowej ramowej dyrektywy ubezpieczeniowej  (1.QIS IV, 2. Rola 
nadzorcy grupowego a rola nadzorcy lokalnego). 

23. Wycena i prezentacja lokat w sprawozdaniu finansowym zakładu ubezpieczeń – pokrycie 
rezerw techniczno–ubezpieczeniowych w przypadku oferowania produktów 
strukturyzowanych. 

24. Nabywanie akcji krajowych zakładów ubezpieczeń na tle regulacji ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej. Autoryzacja członków organów zakładów ubezpieczeń. 

 
Ponadto odbędą się seminaria KNF dla sędziów i prokuratorów oraz dla powiatowych 
rzeczników konsumenta. 

  


