
 

Seminarium pt. „Wdrożenie przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.  

w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki 

referencyjne w instrumentach finansowych  

i umowach finansowych lub do pomiaru wyników 

funduszy inwestycyjnych” 

 

Data: 14 czerwca 2019 roku (piątek) 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  

   pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa  

 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest zaznajomienie przedstawicieli instytucji ochrony konsumentów  

z zasadami nadzoru nad wskaźnikami referencyjnymi w rozumieniu rozporządzenia PE i RE 

(UE) nr 2016/1011 ws. wskaźników referencyjnych (BMR). 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli instytucji ochrony konsumentów. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 14.30  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 10 czerwca 2019 r.  

 

Kontakt:  

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28  

Anna Smyk-Latoszek, tel. 22 262 41 22 

cedur@knf.gov.pl 

 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

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

14 czerwca 2019 r. (piątek) 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK  

pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 
 

Godzina                                                   Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:30-12:00 

 Przyczyny objęcia nadzorem procesu wyznaczania wskaźników 

referencyjnych 

 Definicja wskaźnika referencyjnego oraz rodzaje wskaźników referencyjnych 

 Pojęcie stosowania wskaźnika referencyjnego w rozumieniu BMR 

 Administrator wskaźników referencyjnych - nowa kategoria podmiotu 

nadzorowanego 

Michał Kruszka 

Dyrektor 

Departament Analiz i Strategii  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

12:00-12:30 Przerwa na kawę 

  

12:30-14:00 

 Wymogi w zakresie metody kalkulacji wskaźników referencyjnych – w tym 

publikacja tzw. „Benchmark statement” (oświadczenie ws. wskaźnika 

referencyjnego) 

 Obowiązki podmiotów stosujących wskaźniki referencyjne – tzw. plany 

awaryjne, stosowanie wskaźników pochodzących od administratorów  

z rejestru ESMA 

 Uprawnienia i rola właściwego organu nadzoru w świetle przepisów BMR 

Michał Kamiński 

Specjalista 

Departament Analiz i Strategii  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

14:00-14:30 Pytania i dyskusja 

  
 

 


