
 

Seminarium pt. „Rynki towarowe po wejściu  

w życie MiFID II/MiFIR” 

 

Data: 27 czerwca 2019 roku (czwartek) 

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

pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa  

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest przybliżenie szczegółowych zagadnień w obszarze towarowym, 

ocenianych przez uczestników rynku kapitałowego, jako szczególnie problematyczne po 

implementacji przez Polskę dyrektywy MiFID II. Uwzględnione zostaną również zagadnienia 

podlegające dyskusjom zmianom lub doprecyzowaniu w ramach realizowanego w sposób ciągły 

implementowania postanowień MiFID II przez Europejski Urząd Papierów Wartościowych  

i Giełd. Celem seminarium jest również zapoznanie uczestników rynku z tymi obszarami nowych 

rozwiązań prawnych wdrożonych w ramach implementacji MiFID II, które dopiero w przyszłości 

będą w Polsce obowiązywały (limity pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych).  

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli podmiotów tworzących krajową infrastrukturę 

rynku kapitałowego, przedsiębiorstw energetycznych (w szczególności spółek obrotu), domów  

i biur maklerskich oraz towarowych domów maklerskich. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9.30  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.00  

Seminarium zakończy się o godzinie 16.00  

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 25 czerwca 2019 r.  

Kontakt:  

Anna Rojek, tel. 22 262 48 59 

Anna Smyk-Latoszek, tel. 22 262 41 22  

 

cedur@knf.gov.pl 

http://www.knf.gov.pl/
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Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 
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PROGRAM2 

27 czerwca 2019 r.  

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK  

pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Prelegent: Robert Rybski - główny specjalista 

Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Godzina                                                   Temat 

9:30-10:00 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:00-12:00 

 

1. Rynki towarowe po wejściu w życie MiFID II/MiFIR:  

     a. Kwalifikacja prawa instrumentów dostępnych na pre-OTF 

           i. Forward power/gas (year/quarter/week ahead) 

           ii. SPOT power/gas/prawa majątkowe 

     b. Kwalifikacja prawna instrumentów dostępnych na OTF 

           i. Forward power/gas (year/quarter/week ahead) 

           ii. Forward prawa majątkowe (year/quarter/week ahead) 

           iii. SPOT power/gas/prawa majątkowe 

     c. Kwalifikacja prawna instrumentów dostępnych instrumentów OTC 

           i. Forward power/gas (year/quarter/week ahead) 

           ii. Forward prawa majątkowe (year/quarter/week ahead) 

           iii. SPOT power/gas /prawa majątkowe  

     d. Kwalifikacja prawna zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne: 

           i. Wystandaryzowanych kontraktów dotyczących zakupu gazu lub energii  

          elektrycznej które można rozliczać fizycznie, w których kupujący może odbierać  

          różne wolumeny gazu lub energii elektrycznej (‘kontrakty grafikowe’) 

          ii. Kontraktów przeznaczonych do celów handlowych, niezbędnych do utrzymania  

         równowagi dostaw i zużycia energii i systemu służącego utrzymywaniu równowagi  

         dostaw lub sieci rurociągów, zawieranych z: 

                 - operatorami systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego; 

                 - z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych; 
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                - z operatorem systemu magazynowania; 

                - z operatorem systemu LNG; 

         iii. Kontrakty dotyczące gazu, energii elektrycznej lub węgla realizowane  

w  fizycznym punkcie dostawy do odbiorcy końcowego w rozumieniu ustawy Prawo  

         energetyczne 

         iv. Umowy mocowe w rozumieniu ustawy o rynku mocy 

         v. Umowy dotyczące utrzymywania zapasów paliwa gazowego 

 

  
12:00-12:20 Przerwa na kawę 

  

12:20-13:50 

1. Rynki towarowe po wejściu w życie MiFID II/MiFIR:  

[…] 

   c. Zagadnienia szczegółowe: 

         i. Zagadnienie ekwiwalentności dostępnych instrumentów OTC wobec  

         instrumentów finansowych  

         ii. Kwalifikacja praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia  

z perspektywy katalogu instrumentów finansowych w ustawie o obrocie  

         instrumentami finansowymi  

          iii. Kwalifikacja kontraktów terminowych odnoszących się do produktów  

         energetycznych, zawieranych na OTC i będących odpowiednikiem powielającym  

         wszystkie warunki kontraktów korzystających z REMIT carve-out; 

 

2. Wskazanie towarowych instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu  

zorganizowanego oraz instrumentów OTC podlegających obowiązkowi raportowania  

(EMIR) do repozytorium transakcji. Kwalifikacja prawna Uprawnień do Emisji  

z perspektywy obowiązku raportowania do repozytorium transakcji. 

 

  

13:50-14:10 Przerwa na kawę 
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14:10-15:40 

3. Aktualizacja zmian dotyczących reżimu unijnego systemu limitów pozycji dla 

towarowych instrumentów pochodnych w rozumieniu MIFID II: 

    a) istota limitów pozycji: 

          i) zakres instrumentów objętych limitami pozycji; 

          ii) podmioty objęte limitami pozycji; 

          iii) automatyczny limit pozycji dla „niepłynnych” towarowych instrumentów  

          pochodnych; 

           iv) indywidualny limit pozycji dla „płynnych” towarowych instrumentów      

           pochodnych; 

     b) procedura wyznaczania limitu pozycji przez KNF; 

     c) procedura akceptowania krajowego limitu pozycji przez ESMA;  

     d) zwolnienie dla podmiotów niefinansowych w odniesieniu do pozycji  

     hedging’owych. 

  

15:40-16:00 Pytania i dyskusja 

  

 

 

 


