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Data: 22 października 2019 roku (wtorek) 

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

 pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat wymogów ujawnień adekwatności 

kapitałowej zgodnie z częścią VIII rozporządzenia CRR, przede wszystkim w zakresie 

obowiązujących i wchodzących w życie aktów prawnych. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli banków komercyjnych i spółdzielczych. 

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 15.15  

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 17 października 2019 r. 

Kontakt:    

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28 

Małgorzata Konarzewska, tel. 22 262 56 59 

cedur@knf.gov.pl  

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

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

 

22 października 2019 r. (wtorek) 

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

 pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Prelegent: Monika Karkosza 

Główny Specjalista 

Departament Rozwoju Regulacji 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
 

Godzina                                                   Temat 

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

  

 

10:30-12:30 

 Geneza wymogów ujawnień na poziomie Unii Europejskiej – Bazylea II i III 

 Ujawnienia zgodnie z częścią VIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych 

dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR): 

 zasady ogólne 

 wymagane ujawnienia 

 Implementacja wymogów ujawnień w UE poprzez wystandaryzowane formularze  

i tabele: 

 wytyczne w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części 

ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2016/11) 

 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/2013 (fundusze własne) 

 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/1555 (bufor antycykliczny) 

 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/200 (wskaźnik dźwigni) 

  
12:30-13:00 Przerwa na kawę 

  

13:00-15:00 

 Implementacja wymogów ujawnień w UE poprzez wystandaryzowane formularze  

i tabele (c.d.): 

 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1222/2014 oraz wytyczne EBA  

ws. identyfikacji instytucji o globalnym znaczeniu systemowym 

(EBA/GL/2016/01) 

 wytyczne EBA ws. istotności, zastrzeżonego charakteru i poufności ujawnianych 

informacji oraz częstotliwości ujawnień (EBA/GL/2014/14) 

 wytyczne EBA dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń (EBA/GL/2015/22) 
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 inne rozporządzenia i wytyczne (rozwiązania przejściowe MSSF9, NPL  

i forborne exposures) 

 Zmiany wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. (CRR2): 

 w wymogach ujawnień m.in. TLAC, ryzyko kredytowe kontrahenta, ryzyko 

rynkowe i płynności, wskaźnik dźwigni 

 wprowadzenie zasady proporcjonalności (podział na instytucje duże oraz małe  

i nieskomplikowane) 

 Dalsze kierunki ujawnień – prace EBA 

  

15:00-15:15 Pytania i dyskusja 

 
 

 


