
 

Webinarium pt.  „Wykrywanie nadużyć 

rynkowych oraz raportowanie przez firmy 

inwestycyjne o podejrzanych transakcjach i 
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Data: 27 października 2020 roku 

Forma seminarium: webinarium 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem webinarium jest przekazanie informacji dotyczących aktywności firm inwestycyjnych w obszarze 
wykrywania i raportowania o nadużyciach na rynku.  

Kto powinien wziąć udział? 

Webinarium skierowane jest do pracowników firm inwestycyjnych. 

Forma 

Spotkanie odbędzie się w formie webinarium.  

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10:00  
Webinarium 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 26 października 2020 roku. 

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 

27 października 2020 (wtorek) 

Prelegenci: 

Marcelina Więckowska – główny specjalista, 
Paweł Rostkowski – główny specjalista 
Departament Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Godzina                                                   Temat 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

10:00-11:30 

 Obowiązki firm inwestycyjnych w zakresie wykrywania i raportowania o podejrzanych 
transakcjach i zleceniach 

 Przegląd podstaw regulacyjnych 

 Ocena przygotowania lokalnych firm inwestycyjnych do wykrywania nadużyć  

 Rodzaje nadużyć możliwych do wykrycia przez firmę inwestycyjną  

 Analiza aktywności klientów firm inwestycyjnych  

 Techniczne aspekty przekazywania przez firmy inwestycyjne STOR do UKNF 
Marcelina Więckowska 
Główny specjalista 
Departament Nadzoru Obrotu 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
11:30-11:45 Przerwa  

  

11:45-13:15 

 Na co zwracać uwagę przy ocenie danego przypadku? 

 Najczęstsze motywy nadużyć na rynku 

 Okoliczności wskazujące na zachowania manipulacyjne 

 Okoliczności wskazujące na wykorzystanie informacji poufnej 
Paweł Rostkowski 
Główny specjalista 
Departament Nadzoru Obrotu 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
13:15-13:30 Przerwa  

  

13:30-14:00 

 Pytania i odpowiedzi 

Marcelina Więckowska, Paweł Rostkowski 
Departament Nadzoru Obrotu 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  

  

 


