
Kapitalizm po kryzysie
29 września 2011 roku, Sopot

ORGANIZATOR

pARTNeRZy GłówNI pARTNeR meRyTORycZNy

VI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG 
jest organizowany w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei

Gość Specjalny Kongresu 
Prof. Oliver E. Williamson

Laureat Nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii w 2009 

Stowarzyszenie 
Emitentów Giełdowych

ul. Nowy Świat 35/5A, 00-029 Warszawa
tel.: (22) 826 26 89, faks: (22) 828 15 13
e-mail: biuro@seg.org.pl
www.seg.org.pl



www.seg.org.pl

Kapitalizm po kryzysie
29 września 2011 roku, Sopot

12.00-12.05 

12.05- 14.00

14.00-14.30

14.30-16.00

20.30

UrOczyStE OtWarciE KOnGrESU 
Beata Stelmach, Członek Honorowy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Mirosław Kachniewski,  Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

SESJa PLEnarna

Kapitalizm po kryzysie
• Jakich lekcji udzielił kryzys politykom i liderom biznesu? Jak ma wyglądać bezpieczny 

ład gospodarczy?

• Ile rynku, ile państwa?

• Czy obok konkurencji możliwa jest kooperacja?

• Dylematy rozwoju po kryzysie: czy można utrzymać dobrobyt  
bez zaciskania pasa?

Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

andrzej Lubowski, Ekonomista, pisarz i komentator

Prelegenci:
Oliver E. Williamson, Profesor University of California, Berkeley,  Laureat Nagrody Nobla  
z ekonomii w roku 2009, USA

Jerzy Hausner,  Profesor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Od 2010 r. członek Rady Polityki Pieniężnej

Mike Kubena, CEO Central & Eastern Europe, PwC

Hernando de SOtO, Prezes Instytutu Wolności i Demokracji, Peru

iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) 
oraz KDPW_CCP 

SPOtKaniE z PrOf. OLivErEM E. WiLLiaMSOnEM

LUncH

WiEczOrna GaLa
 współorganizowana z PKPP Lewiatan

Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa serdecznie zaprosić na kolejny, szósty już, Kongres Zarządów Spółek 
Giełdowych SEG. Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się według nieco innej formuły.  
Z uwagi na specyficzne uwarunkowania związane z polską prezydencją, w tym m.in. 
wzmożoną konkurencję o Państwa czas, wynikającą z dużej liczby międzynarodowych 
konferencji na wysokim szczeblu, zapadła decyzja o organizacji Kongresu w ramach innej, 
większej imprezy, tj. Europejskiego Forum Nowych Idei.

Kongres będzie okazją do udziału w niezwykle ciekawej debacie z udziałem Olivera Wil-
liamsona, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, oraz innych znamienitych prele-
gentów. Dyskutować będziemy o zagadnieniach dotyczących ewolucji gospodarki i polityki 
gospodarczej wynikających z ostatniego kryzysu – zastanowimy się jak wydarzenia ostat-
nich lat wpłynąć mogą na nowy ład gospodarczy i nowe zdefiniowanie roli rynku i państwa. 

Dzięki zmianie formuły Państwa udział w Kongresie pozwoli na jednoczesne uczestnic-
two w wielkim międzynarodowym przedsięwzięciu, obejmującym wystąpienia wybitnych 
postaci polityki, administracji, nauki i biznesu w ramach 5 sesji plenarnych i 14 dyskusji 
panelowych.

Byłbym niezmiernie zobowiązany za wszelkie opinie odnośnie zmienionej formuły Kongresu 
tak, aby na ich postawie podjąć decyzję odnośnie organizacji Kongresu w roku kolejnym.

Zapraszam serdecznie!

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu  
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Program Kongresu
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Prelegenci

Oliver E. Williamson
Profesor University of California,  
Berkeley,  Laureat Nagrody Nobla  
z ekonomii w roku 2009,USA

 Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego   
w Berkeley. Członek Narodowej Aka-
demii Nauk, Amerykańskiej Akademii 

Sztuki i Nauk i Towarzystwa  Ekonometrycznego. 
Otrzymał 12 honorowych tytułów naukowych, nadanych 
przez wyższe uczelnie, a także tytuły i godności przyznane 
przez liczne instytucje, m.in.: Fulbright Professor, Guggenhe-
im Fellow, Fellow at the Center for Advanced Study in the 
Behavioral Sciences, Distinguished Senior U.S. Scientist, Ale-
xander von Humboldt-Stiftung i John von Neumann Lecturer. 
W 1988 roku przyznano mu nagrodę Irwin Award za wkład 
naukowy w dziedzinie wiedzy o zarządzaniu. 
W 2004 roku otrzymał nagrodę H. C. Recktenwald Prize z 
ekonomii, a w 2007 roku tytuł Distinguished Fellow, nadany 
przez Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne. W 2009 
roku został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. 
Jest honorowym redaktorem oraz założycielem pisma Jour-
nal of Law, Economics and Organization i byłym prezesem 
Western Economic Association oraz International Society 
for New Institutional Economics. Opublikował sześć książek  
i ponad 140 artykułów. Jedna z nich, "Ekonomiczne instytu-
cje kapitalizmu", jest najczęściej cytowaną pracą z dziedziny 
badań nad naukami społecz nymi.

Jerzy Hausner 
Profesor nauk ekonomicznych,  
pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Od 2010 r. członek Rady 
Polityki Pieniężnej

Od połowy lat 90. pełnił szereg funkcji 
państwowych i rządowych. Był m.in. 

szefem doradców wicepremiera Grzegorza Kołodki (1994-
1996), następnie w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (1997) 
pełnomocnikiem rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego 

i podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
W latach 2001–2005 poseł na Sejm RP IV kadencji. 
Wicepremier i minister w rządach Leszka Millera (2001-
2004) oraz Marka Belki (2004-2005). Autor planu napra-
wy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera). 

Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
Emitentów Giełdowych

Jest odpowiedzialny za zarządzanie 
pracą biura oraz współpracę meryto-
ryczną z firmami członkowskimi. Przed 
dołączeniem do SEG pracował w Ko-

misji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy  
i dyrektor sekretariatu. Wcześniej był pracownikiem Mini-
sterstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem 
Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwen-
tem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień 
naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce 
ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak 
funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepły-
wów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, inte-
gracja rynku finansowego UE. 
Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek 
Giełdowych (EuropeanIssuers).

Mike Kubena
Partner zarządzający PwC  
na Europę Środkowo-Wschodnią

Mike Kubena jest partnerem zarzą-
dzającym PwC na Europę Środ-
kowo-Wschodnią. Jest członkiem 
Global Strategy Council, kluczowe-
go ciała przywódczego odpowie-

dzialnego za ratyfikację globalnej strategii PwC. Jego 
zadania obejmują pracę nad strategią wzrostu firmy na 
najważniejszych rynkach wschodzących we współpra-

cy z globalnym prezesem firmy. Mike Kubena pracuje 
w PwC od 24 lat. Rozpoczął pracę jako doradca podat-
kowy w 1987 r. w PwC w Stanach Zjednoczonych.Przed 
objęciem stanowiska partnera zarządzającego na Europę 
Środkowo-Wschodnią przez 3 lata kierował firmą PwC w 
Rosji, a przedtem był szefem działu doradztwa podatko-
wego i prawnego. Spędził 17 lat w Rosji doradzając klien-
tom z sektora energii i usług komunalnych. Mike Kubena 
urodził się w San Antonio, Texas, USA.  

andrzej Lubowski 
Ekonomista, pisarz i komentator

Urodzony w Polsce, od 1982 roku 
mieszka w Stanach Zjednoczo-
nych. Przez wiele lat związany  
z sektorem bankowym. Zasiadał  
w radach nadzorczych amerykańskich 
i europejskich spółek. Obecnie jest sta-

łym współpracownikiem wiodących polskich gazet, dla któ-
rych komentuje wydarzenia gospodarcze i polityczne, współ-
zależności i nowe trendy. Wykształcony w Polsce (SGH i UW)  
i w USA (Uniwersytety Stanford i Berkley), autor „Kon-
tuzjowanego Mocarstwa”, książki będącej analizą siły  
i słabości USA.

 
Hernando de SOtO
Prezes Instytutu Wolności i Demokracji, 
Peru

Prezes Instytut Wolności i Demokra-
cji (ILD) -  cieszącego się między-
narodowym uznaniem think-tanku 
działającego w Limie, w Peru i spe-
cjalizującego się w tworzeniu syste-

mów prawnych umożliwiających najbiedniejszym grupom 
społecznym dostęp do praw własności. Magazyny „Time” 
i „Forbes” uznały go za jednego z wiodących innowato-
rów na świecie, a ponad 20.000 czytelników „Prospects” 
i „Foreign Policy” wybrało go do grona 13 największych 
„intelektualistów-rzeczników spraw publicznych” na świe-
cie. Pełnił funkcję Prezesa Komitetu Wykonawczego or-
ganizacji państw eksporterów miedzi (CIPEC) oraz Preze-
sa Universal Engineering Corporation. Był szefem grupy 

Swiss Bank Corporation Consultant Group oraz Preze-
sem banku centralnego Peru. Doradzał szefom rządów 
kilku krajów w sprawie programów reform praw własno-
ści. Autor książek „Inny szlak” i „Tajemnica kapitału”. 

Dr iwona Sroka,
Prezes Zarządu Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych (KDPW) 
oraz KDPW_CCP 

Absolwentka Szkoły Głównej Han-
dlowej, gdzie uzyskała stopień 
doktora nauk ekonomicznych w za-
kresie nauk o zarządzaniu. Członek 

Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Depo-
zytów Papierów Wartościowych (ECSDA). Członek Rady 
ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Rady Fundacji 2065 
im. Lesława A. Pagi, Rady Fundacji Edukacji Rynku Ka-
pitałowego, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębior-
czości. Przez dziewięć lat pracowała na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu 
Giełdy, a  następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marke-
tingowej. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych 
projektach biznesowych realizowanych przez GPW, od 
fazy koncepcyjnej do fazy wdrożenia i rozwoju.  W latach 
1994-2010 wykładowca akademicki w  Szkole Głównej 
Handlowej w  Warszawie. Obecnie Adiunkt w  Katedrze 
Gospodarki Narodowej  na Wydziale Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego. Prowadzi autorskie wykłady 
z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instru-
mentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz 
etyki w biznesie. Specjalizując się w wymienionej tema-
tyce, jest także wykładowcą Studiów Executive MBA 
przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 
Nauk. Autorka kilku publikacji książkowych, referatów 
naukowych i  artykułów w  zakresie zarządzania przed-
siębiorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania 
ryzykiem oraz rynku kapitałowego.
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PGE jest jednym z największych producentów i dostawców ener-
gii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora 
elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki 
połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wy-
twarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwaran-
tuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla ponad 5 
milionów domów, firm i instytucji. Działalność PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. koncentruje się na następujących obszarach: 
Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energe-
tyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hur-
towym. Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie 
Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. Roczna produkcja 
energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 
TWh netto, co stanowi ok. 42% produkcji krajowej. Grupa zatrud-
nia ok. 46 tys. pracowników. PGE prowadzi i wspiera wiele pro-
jektów, których celem jest generowanie pozytywnych zmian spo-
łecznych, m.in. kampanie edukacyjne: „Bezpieczniej z prądem”  
i „Energia z klasą”. Wspiera finansowo zarówno duże wydarzenia 
sportowe, jak i kluby oraz wydarzenia filmowe i muzyczne. Spółka 
była m. in. oficjalnym mecenasem Roku Chopinowskiego 2010.

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą komplek-
sowe usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i umiejętnościom 
ponad 161 tysięcy pracowników w ponad 150 krajach po-
magamy naszym klientom rozwiązywać wyzwania związane 
z prowadzoną przez nich działalnością i w wymierny sposób 
rozwijać ich możliwości budowania wartości firmy, zarządzania 
ryzykiem i poprawiania osiąganych wyników. Na wielu rynkach 
zajmujemy miejsce czołowego doradcy.
W celu skutecznego połączenia poszczególnych obszarów 
działalności PwC, jesteśmy zorganizowani w formie sieci inte-
grującej specjalistyczną wiedzę merytoryczną z doświadcze-
niem branżowym, oferując usługi m. in. w zakresie: 
•	 Optymalizacji	wyników
•	 Doradztwa	finansowego
•	 Audytu	i	doradztwa	księgowego
•	 Doradztwa	podatkowego
W Polsce, gdzie jesteśmy obecni od 1990 roku, zatrudniamy 
ponad 1500 specjalistów w sześciu miastach: Gdańsku, Kra-
kowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną insty-
tucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu 
depozytowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w 
Polsce. Obrót ten jest wzorowany na najlepszych światowych 
wzorcach,  w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów 
wartościowych. W lipcu 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajo-
wy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadze-
nia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz  

w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu za-
bezpieczania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW 
pozostają funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz central-
nego depozytu papierów wartościowych. Wydzielenie ze struk-
tur KDPW izby rozliczeniowej jest efektem przyjętej pod koniec 
2009 roku i realizowanej konsekwentnie Strategii Krajowego 
Depozytu na lata 2010-2013, która zakłada m.in. stworzenie no-
wego modelu biznesowego KDPW. Wprowadzając tę zmianę 
Krajowy Depozyt wypełnia najwyższe międzynarodowe stan-
dardy oraz znacząco podnosi konkurencyjność polskiego rynku 
kapitałowego.
Zapraszamy na stronę www.kdpw.pl

Partnerzy główni

Partner merytoryczny

Mecz piłki nożnej

Plan obiektów  
konferencyjnych

Odbywa się 1 października,  
godz. 9.30-10.30


