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Zgodnie z rozporządzeniem EMIR obowiązują 
obecnie zasady UE mające wpływ na obrót 
instrumentami pochodnymi. W niniejszej 
broszurze informacyjnej podsumowano 
określone zobowiązania mające zastosowanie 
do kontrahentów zawierających transakcje na 
instrumentach pochodnych, którzy podlegają 
przepisom EMIR, i określono kluczowe punkty, 
jakie winni rozważyć klienci Western Union 
International Bank GmbH („WUIB”) w celu 
ułatwienia wdrożenia systemu zgodnego z EMIR.1  

1 Broszura informacyjna dotycząca rozporządzenia EMIR jest przedstawiana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady 
prawnej. Przedstawia uproszczony przegląd stosowania rozporządzenia EMIR i nie zawiera szczegółowego omówienia żadnego 
z obowiązków mających zastosowanie zgodnie z tym rozporządzeniem. Firma Western Union International Bank GmbH nie ponosi 
odpowiedzialności wobec nikogo z tytułu informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie. Więcej informacji na temat 
kwestii, o  których mowa w niniejszym dokumencie, można znaleźć w witrynie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, zob. http://www.esma.europa.eu/page/post-trading. Zalecamy zasięgnięcie porady prawnej w celu pełnego 
zrozumienia wpływu, jaki rozporządzenie EMIR będzie miało na Państwa działalność.
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JAKI JEST KONTEKST WPROWADZENIA ROZPORZĄDZENIA EMIR?
We wrześniu 2009 roku państwa grupy G20 podjęły międzynarodowe zobowiązanie do przeciwdziałania ryzyku 
związanemu z pozagiełdowym (OTC) rynkiem instrumentów pochodnych. W wyniku tego w dniu 16 sierpnia 2012 roku 
weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych 
i repozytoriów transakcji (powszechnie znane jako „rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego”, ang. 
European Market Infrastructure Regulation, czyli „EMIR”). Wymogi rozporządzenia EMIR wprowadzano etapami.

WHAT DOES EMIR REQUIRE?
Główne wymogi rozporządzenia EMIR mające zastosowanie do uczestników rynku instrumentów pochodnych 
są następujące:

• Ograniczanie ryzyka:  zasady dotyczące „ograniczania ryzyka” mające zastosowanie do kontraktów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, nierozliczanych centralnie, 
zatwierdzenia w odpowiednim czasie, uzgadniania portfela, rozstrzygania sporów i wymogów dotyczących 
uzupełniania depozytu zabezpieczającego;

• Sprawozdawczość: zgłaszanie kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym do repozytoriów transakcji;

• Prowadzenie ewidencji: w związku z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym należy prowadzić określoną ewidencję; oraz

• Rozliczanie: określone kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym muszą 
być rozliczane przez kontrahenta centralnego, który posiada zezwolenie lub jest uznany do celów obowiązku 
rozliczenia („CCP”).

Dalsze informacje na temat każdego z tych wymogów podano poniżej.  

KOGO DOTYCZY ROZPORZĄDZENIE EMIR?
Zastosowanie rozporządzenia EMIR nie ogranicza się do podmiotów regulowanych. Zasadniczo rozporządzenie 
EMIR ma zastosowanie do każdego podmiotu mającego siedzibę w UE, który zawarł kontrakt na instrumenty 
pochodne. W niektórych okolicznościach ma też zastosowanie do podmiotów z siedzibą poza UE. Ma 
zastosowanie do firmy WUIB i uważamy, że ma także zastosowanie do klientów zawierających z WUIB kontrakty 
na instrumenty pochodne.

DO JAKICH PRODUKTÓW STOSUJE SIĘ ROZPORZĄDZENIE EMIR?
Rozporządzenie EMIR ma zastosowanie do kontraktów pochodnych (w tym terminowych transakcji walutowych 
i opcyjnych). Tego typu transakcje mogą być zawierane na standardowych warunkach WUIB. Należy zauważyć, że 
kasowe transakcje walutowe nie podlegają rozporządzeniu EMIR.

WPROWADZENIE



KLASYFIKACJA 
KONTRAHENTÓW ZGODNA 
Z ROZPORZĄDZENIEM EMIR

Do celów rozporządzenia EMIR istnieją dwa rodzaje kontrahentów, mianowicie kontrahenci 
finansowi i kontrahenci niefinansowi.   

Kontrahenci finansowi („KF”): KF obejmują instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa 
inwestycyjne i zakłady ubezpieczeń/reasekuracji. WUIB jest KF.  

¬Kontrahenci niefinansowi („KNF”): KNF to przedsiębiorstwa z siedzibą w UE, które nie 
są klasyfikowane jako KF. Istnieją dwie kategorie KNF: mianowicie KNF, których średnie 
obroty kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym 
w danym okresie czasu pozwoliły im przekroczyć próg rozliczania ustalony w rozporządzeniu 
EMIR („KNF+”), oraz KNF, których obroty kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym w danym okresie są wystarczająco niskie, by 
zaklasyfikować je poniżej progu rozliczania („KNF-”). (Dalsze szczegóły dostępne poniżej).

JAKIE SĄ RODZAJE KONTRAHENTÓW DO CELÓW 
ROZPORZĄDZENIA EMIR?
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KNF+ to KNF, którego pozycje w kontraktach 
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym (z wyjątkiem wszystkich pozycji 
zabezpieczających, których wyłączenie jest dozwolone 
na mocy rozporządzenia EMIR) przekraczają próg 
rozliczania dla danego okresu, jak określono poniżej.

KNF- to każdy inny KNF.  

Próg rozliczania różni się w zależności od klasy 
kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym i oblicza się w oparciu 
o łączne kwoty referencyjne brutto kontraktów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym zawartych przez KNF, co 
ujęto w poniżej tabeli. Jeżeli KNF przekracza jeden 
z tych progów w dowolnym dniu, musi niezwłocznie 
powiadomić Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych („ESMA”) i jego właściwy 
organ krajowy. Jeżeli KNF przekracza dowolny z tych 

progów średnio, w sposób ciągły, przez okres 30 dni 
roboczych, taki KNF zostaje KNF+ i mają do niego 
zastosowanie rozszerzone obowiązki wynikające 
z rozporządzenia EMIR.

Próg ten oblicza się w skali całej grupy 
wszystkich podmiotów niefinansowych w ramach 
ogólnoświatowej grupy danego KNF, a nie 
w odniesieniu do poszczególnych jednostek. Dlatego 
też KNF muszą obliczać całkowitą kwotę referencyjną 
brutto kontraktów pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym zawartych przez 
każdy podmiot należący do ich grupy (o ile te podmioty 
są także KNF lub zostałyby zaklasyfikowane jako KNF, 
gdyby miały siedzibę w UE). To właśnie ta łączna 
wartość kwot referencyjnych w całej grupie danego 
KNF (z wyłączeniem pozycji zabezpieczających, które 
można wyłączyć zgodnie z rozporządzeniem EMIR) 
będzie stanowić podstawę ustalenia, czy dany KNF 
klasyfikuje się powyżej czy poniżej progu rozliczania. 

Klasa instrumentu pochodnego będącego 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Próg rozliczania

(kwota referencyjna brutto)

Kredytowy instrument pochodny 1 mld EUR

Kontrakty na instrumenty pochodne na akcje 1 mld EUR

Kontrakty na instrumenty pochodne stopy procentowej 3 mld EUR

Kontrakty na instrumenty pochodne kursu walutowego 3 mld EUR

Towarowe instrumenty pochodne i inne 3 mld EUR

Obliczanie progu rozliczania jest skomplikowane i powinno być dokładnie rozważone. W przypadku niepewności 
co do swojego statusu w ramach rozporządzenia EMIR należy uzyskać poradę prawną. 

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY KNF+ I KNF-?
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DLACZEGO TAK WAŻNA JEST RÓŻNICA MIĘDZY KNF+ A KNF-?

Ważne jest, aby być prawidłowo sklasyfikowanym w ramach rozporządzenia EMIR, ponieważ klasyfikacja ta 
określa zastosowanie i zakres wymagań tego rozporządzenia. Na przykład, niektóre wymogi, takie jak obowiązek 
rozliczania kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zgłoszonych 
jako podlegające obowiązkowi rozliczania, wymóg codziennego oznaczania transakcji według wartości rynkowej 
lub modelu oraz wymóg pobierania obowiązkowej kwoty zabezpieczenia w odniesieniu do nierozliczonych 
kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym mają zastosowanie 
wyłącznie do KNF+. Ponadto, w przypadku KNF+ terminy zatwierdzeń są krótsze i częściej stosuje się wymogi 
uzgadniania portfela.      
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OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z 
ROZPORZĄDZENIA EMIR2

NA CZYM POLEGA OBOWIĄZEK PROWADZENIA DOKUMENTACJI?
Wszyscy KNF mają obowiązek prowadzenia dokumentacji wszystkich zawartych przez siebie kontraktów 
pochodnych, jak również wszelkich zmian w takich kontraktach pochodnych (zarówno będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, jak i giełdowego) przez okres 5 lat od rozwiązania kontraktu pochodnego.

NA CZYM POLEGA OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA TRANSAKCJI?
Wszyscy KNF muszą zgłaszać zarejestrowanemu lub uznanemu repozytorium transakcji szczegółowe informacje 
na temat kontraktów pochodnych (będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym lub obrotu 
giełdowego) nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu kontraktu 
pochodnego. Chociaż zgłoszenie może zostać dokonane przez jedną ze stron transakcji (lub przez osobę trzecią 
wyznaczoną do tego celu), należy pamiętać, że zgłoszenie pozostanie obowiązkiem prawnym obu kontrahentów 
biorących udział w transakcji, niezależnie od tego, czy powierzyli je innemu podmiotowi, czy też nie. 

Ten obowiązek wszedł w życie 12 lutego 2014 roku. Firma WUIB w swoich warunkach i postanowieniach ujęła 
postanowienia dotyczące kontraktów pochodnych, zgodnie z którymi WUIB będzie zgłaszać zawierane przez 
Państwa z WUIB kontrakty do repozytorium transakcji w Państwa imieniu.

2 Ten fragment nie zawiera wyczerpującego przeglądu wymagań, które będą miały zastosowanie do Państwa na mocy rozporządzenia 
EMIR, na przykład nie obejmuje wymagań dotyczących wyceny według wartości rynkowej/modelu ani kompresji portfela, którym 
mogą Państwo podlegać. W celu uzyskania pełnej analizy wpływu rozporządzenia EMIR na swoją sytuację należy skonsultować się 
z doradcami prawnymi.
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JAKIE SĄ ZASADY OGRANICZANIA RYZYKA W PRZYPADKU 
NIEROZLICZONYCH KONTRAKTÓW POCHODNYCH BĘDĄCYCH 
PRZEDMIOTEM OBROTU POZA RYNKIEM REGULOWANYM?
Zasady ograniczania ryzyka mające zastosowanie do kontrahentów, którzy zawarli lub 
zawierają nierozliczone kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, są następujące:

Wymogi związane z zatwierdzaniem 
w odpowiednim czasie

Uzgadnianie portfela 
  

Rostrzyganie sporów  

Obowiązkowe uzupełnianie 
depozytu zabezpieczającego
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Terminy dotyczące zatwierdzania w odpowiednim czasie*

Swapy ryzyka kredytowego i 
swapy stopy procentowej

Swapy oparte na papierach wartościowych, swapy 
towarowe i wszystkie inne nierozliczone kontrakty pochodne 
będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

KF i KNF T+1 T+2 do 31 sierpnia 2014 r. i T+1 po tym terminie

KNF
T+3 do 31 sierpnia 2014 r. i 
T+2 po tym terminie

T+4 do 31 sierpnia 2014 r. i T+2 po tym terminie

Aby przestrzegać krótkich terminów zatwierdzania wynikających z rozporządzenia EMIR, firma WUIB 
wprowadziła konkretne postanowienia regulujące sposób, w jaki zatwierdzane będą zawierane między 
Państwem a WUIB kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Dlatego 
prosimy o jak najszybsze wdrożenie procedur i ustaleń pozwalających na sprawdzanie zatwierdzeń 
wysyłanych do Państwa przez WUIB.

Firma WUIB, będąc KF, musi mieć wdrożone procedury pozwalające na zgłaszanie kontraktów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie zostaną zatwierdzone w podanych 
powyżej terminach, do swojego właściwego organu krajowego.

Wymogi związane z zatwierdzaniem w odpowiednim czasie

KF i KNF muszą zatwierdzać nierozliczane kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym w określonych terminach. Należy zauważyć, że „zatwierdzenie” w tym kontekście 
oznacza udokumentowanie zgody kontrahentów na wszystkie postanowienia kontraktu pochodnego 
będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Do tych celów wystarczające powinny być 
„zatwierdzenia”, które zazwyczaj wysyłamy Państwu na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w celu 
udokumentowania warunków danego kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym wraz z warunkami i postanowieniami WUIB. Odpowiednie terminy podano poniżej.

* gdzie „T” oznacza datę zawarcia kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym
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Rostrzyganie sporów

Rozporządzenie EMIR wymaga, by KF i KNF zawierający nierozliczone kontrakty pochodne będące 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym uzgadniali procedury identyfikacji, rejestracji, monitorowania 
i rozstrzygania sporów dotyczących nierozliczonych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym (w tym sporów wynikających ze wskazanej powyżej procedury uzgadniania). 

Obowiązek dotyczący rozstrzygania sporów wszedł w życie 15 września 2013 roku i w związku z tym firma 
WUIB wprowadziła konkretne postanowienia określające procedury rozstrzygania sporów, które będą miały 
zastosowanie między firmą WUIB a jej klientami. 

WUIB, będąc KF, musi zgłaszać niektóre nierozstrzygnięte spory swojemu właściwemu organowi krajowemu. 

Uzgadnianie portfela  

Rozporządzenie EMIR wymaga, by KF i KNF, tacy jak Państwo, dokonywali ustaleń dotyczących uzgadniania 
portfela przed zawarciem transakcji na nierozliczonych instrumentach pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym. Uzgadnianie portfela umożliwia kontrahentom przegląd portfela transakcji 
pomiędzy nimi w celu upewnienia się, że ich księgi i rejestry są ujednolicone, a szczegóły każdej transakcji 
dokładnie zarejestrowane. Celem jest znalezienie ewentualnych rozbieżności w istotnych warunkach 
kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym na wczesnym etapie. 

Uzgodnienie portfela powinno obejmować kluczowe warunki transakcji oraz wycenę przypisaną 
odpowiednim kontraktom pochodnym będącym przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. 
Częstotliwość wykonywania uzgadniania portfela zależy od rozmiaru Państwa portfela i klasyfikacji zgodnej 
z rozporządzeniem EMIR. Na przykład, KNF posiadający 100 lub mniej kontraktów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym pozostających do spłaty firmie WUIB muszą przeprowadzać 
uzgadnianie portfela raz w roku.

Obowiązek uzgadniania portfela wszedł w życie 15 września 2013 roku i w związku z tym firma WUIB 
wprowadziła dodatkowe warunki, które określają warunki uzgadniania mające zastosowanie pomiędzy firmą 
WUIB a jej klientami. Wszelkie rozbieżności stwierdzone w ramach procesu uzgadniania mogą spowodować 
wszczęcie procedury rozstrzygania sporów (zob. poniżej).
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CZYM JEST OBOWIĄZEK ROZLICZANIA?
Niektóre kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym mogą w przyszłości 
podlegać „obowiązkowi rozliczania” zgodnie z rozporządzeniem EMIR, jeżeli Komisja Europejska uzna je za 
podlegające rozliczaniu.

Nie przewidujemy, że instrumenty pochodne, w zakresie których Państwo zawierają transakcje z WUIB będą 
należeć do klasy instrumentów pochodnych, które w tym momencie podlegają obowiązkowemu rozliczaniu.

Kiedy i jeżeli obowiązek rozliczania zostanie (lub będzie prawdopodobne, że zostanie) ogłoszony w zakresie 
kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zawieranych między 
Państwem a WUIB, firma WUIB skontaktuje się z Państwem i wyjaśni procedurę określania, czy takie kontrakty 
będą musiały zostać rozliczone. Wymóg ten pozostanie bez wpływu na klientów, którzy są KNF-.

Obowiązkowe uzupełnianie depozytu zabezpieczającego 

Niektóre kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegają obligatoryjnemu 
obowiązkowi wynikającemu z EMIR, jeżeli nie są rozliczane przez CCP. Jeżeli kontrakty pochodne będące 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zawierane między Państwem a WUIB podlegają temu 
wymogowi, skontaktujemy się z Państwem w związku z politykami WUIB dotyczącymi tej kwestii.
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