
 

Seminarium pt. „Manipulacje giełdowe  

- mechanizmy i wykrywanie” 

 

Data: 27 września 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 przedstawienie podstaw tematyki manipulacji instrumentami 

finansowymi.  

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do tych przedstawicieli instytucji ochrony praw konsumentów, 

którzy nie posiadają żadnej wiedzy dotyczącej przestępstw manipulacji instrumentami 

finansowymi oraz chcą w skrótowy sposób zapoznać się z podstawami tej tematyki.  

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 09.30  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.00  

Seminarium zakończy się o godzinie 15:30  

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 20 września 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 

27 września 2019 r. (piątek) 

 

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

 pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Prelegent: Paweł Rostkowski 

Starszy Specjalista 

Departament Nadzoru Obrotu 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Godzina                                                   Temat 

09:30-10:00 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

10:00-10:45 

Manipulacja – ogólny zarys problematyki: 

 definicja wg. rozporządzenia 596/2014 

 rynek regulowany oraz alternatywny system obrotu w Polsce jako miejsca 

dokonywania manipulacji 

 instrumenty finansowe jako potencjalny przedmiot manipulacji 

  

10:45-10:55 Przerwa 

  

10:55:11:55 

Motywy manipulacji jako czynniki wpływające na postrzeganie danego zachowania 

inwestycyjnego: 

 rynkowe 

 pozarynkowe 

 istotność jako możliwych determinantów manipulacji 

 przykłady rzeczywiste z rynku polskiego 

  
11:55-12:05 Przerwa 

  

12:05-12:50 

Rozporządzenie 522/2016 - okoliczności wskazujące na zachowania manipulacyjne: 

 związane z wprowadzaniem w błąd oraz utrzymaniem cen 

 związane ze stosowaniem „fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania 

w błąd lub podstępu” 

 przykłady wybranych okoliczności z rynku polskiego 

  

12:50-13:30 Przerwa na kawę 
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13:30-14:15 Rozporządzenie 522/2016 - okoliczności wskazujące na zachowania manipulacyjne: 

 ciąg dalszy 

  

14:15-14:25 Przerwa 

  

14:25-15:10 

Detekcja: 

 poziomy detekcji manipulacji 

 źródła sygnałów: wewnętrzne i zewnętrzne 

 czynniki brane pod uwagę przy ocenie zasadności wszczynania czynności 

sprawdzających 

 analizowane dane i uprawdopodobnienie, że mogło dojść do manipulacji 

  

15:10-15:30 Pytania i dyskusja 

  

 


