
 

Seminarium pt.  „ESEF – nowe obowiązki 

związane ze sprawozdawczością  

w Jednolitym Europejskim Formacie 

Raportowania” 

 

Data:  17 listopada 2020 r. (wtorek) 

Forma seminarium: webinarium 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest prezentacja wymagań w zakresie nowych obowiązków  związanych ze 
sprawozdawczością finansową w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF), w tym 
przedstawienie wyników testów raportowania zgodnego z ESEF. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do emitentów, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zapewnienie 

rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami formatu ESEF, firm 

audytorskich i biegłych rewidentów oraz zainteresowanych podmiotów. 

Forma 

Seminarium odbędzie się w formie webinarium.  

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10:00  
Seminarium zakończy się o godzinie 14:00.  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego 
dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną 
przesłane najpóźniej w dniu 13 listopada br. 

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć 
można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną 

przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji seminarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule 
podając tytuł i datę seminarium.  

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl
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PROGRAM 

17 listopada 2020 r. (wtorek) 

 

Godzina                                                   Temat 

 
9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

   10:00-11:30 

 ESEF i jego wpływ na sprawozdawczość finansową.  

 Prezentacja wyników testów raportowania zgodnego z ESEF w zakresie 
poprawności i kompletności tagowań. 

Cezary Kotlarczyk, Główny specjalista, Departament Spółek Publicznych, UKNF 

Krzysztof Żegunia, Starszy specjalista, Departament Spółek Publicznych, UKNF 

  
11:30-11:50 Przerwa  

  

11:50-13:20 

 Przygotowanie UKNF do przyjmowania raportów zgodnych z ESEF od stycznia  
2021 r.  

 Omówienie wyników testów raportowania zgodnego z ESEF: 

 aspekty techniczne, 

 omówienie wyników błędów i walidacji raportów. 

Paweł Olszewski, Kierownik, Departament Informatyki, UKNF 

Renata Domasiewicz, Ekspert, Departament Informatyki, UKNF 

  

13:20-13:30 Przerwa  

  

13:30-14:00 Pytania i odpowiedzi 

  

 

 


