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Szanowni Państwo,
Pragnę Państwa serdecznie powitać na pierwszym Kongresie CFO Spółek Giełdowych 
SEG. Jest to kolejne cyklicznie planowane wydarzenie organizowane w  ramach misji 
edukacyjnej SEG, podczas którego będą Państwo mogli wymienić się doświadczeniami 
dotyczącymi pracy CFO spółek giełdowych oraz zdobyć wiedzę pomocną w zarządza-
niu spółką. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu jest „Zarządzanie Ryzykiem  
– rola CFO spółek giełdowych”.  

Dwudniową dyskusję, w gronie CFO czołowych spółek giełdowych, rozpocznie p. Andrzej Raczko, Członek Za-
rządu Narodowego Banku Polskiego, analizą stanu i perspektyw polskiej gospodarki na tle globalnego kryzysu. 
Podczas Kongresu, w ramach dwóch dyskusji panelowych, będziemy chcieli zastanowić się nad rolą CFO w kre-
owaniu przewagi konkurencyjnej spółki oraz pokazać sposoby zarządzania spółką w  czasach kryzysu. 
W panelach wezmą udział eksperci oraz CFO, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

W drugim dniu Kongresu zaplanowany jest cykl ośmiu warsztatów, który pozwoli Państwu zdobyć bardzo na-
rzędziową wiedzę pomocną w codziennej pracy.

Wieczorem, podczas pierwszego dnia Kongresu, zapraszamy Państwa na kolację przy muzyce na żywo i z odro-
biną zabawy, w której finanse i ryzyko będą odgrywały istotną rolę. Natomiast następnego dnia rano zachęcam do 
udziału w SEG biegu na 5 km, który poprowadzi wielokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski!

Życzę owocnego udziału w Kongresie

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu  
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
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Program Kongresu

 28 MAJA (poniedziałek)  

12.00 – 13.00 Rejestracja gości

13.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 13.45 Oficjalne otwarcie i powitanie gości 
 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

13.45 – 14.15 Stan i perspektywy polskiej gospodarki na tle globalnego kryzysu 
 Andrzej Raczko, Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski

14.15 – 15.30  Zarządzanie ryzykiem z perspektywy CFO 
  Krzysztof Szułdrzyński, Partner, PwC  

 Bartosz Jura, Dyrektor, PwC

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa

 16.00 – 17.00 Dyskusja panelowa: Rola CFO w kreowaniu przewagi konkurencyjnej spółki 

  Prowadzący: 
 Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

  Uczestnicy:
  dr Lidia Adamska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  

 Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU, CFO
  Sławomir Hinc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG S.A.
  Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE S.A.

17.00 – 18.00 Dyskusja panelowa II: Zarządzanie ryzykiem w spółce w czasach kryzysu

  Prowadzący: 
 Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU, CFO

  Uczestnicy:
  Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego  

 Michał Kozłowski, Dyrektor Enterprise Performance Management w Oracle 
 William Mills, Director, Client Business Management Central & Eastern Europe, Greece & Turkey,   
 Standard & Poor’s Rating Services  
 Marek Porczynski, Członek Zarządu Marsh spółka z o.o. 

  Waldemar Rogowski, dr nauk ekonomicznych, SGH

18.00 Podsumowanie 
 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

19.00 Kolacja przy muzyce na żywo
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Program Kongresu

  29 MAJA (wtorek)  

  8.00 - 8.30 SEG bieg na 5 km.  
 Bieg poprowadzi wielokrotny mistrz olimpijski  
 – Robert Korzeniowski 
 Opiekę medyczną zapewnia  
 Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

  9.00 - 10.30 Pierwsza tura warsztatów w grupach*

10.30 - 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 12.30 Druga tura warsztatów w grupach*  
 Grupa I   Obrót wierzytelnościami   

  Andrzej Dębiec, partner kierujący Departamentem Podatkowym Hogan Lovells 
  Zbigniew Marczyk, counsel w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells 
  Piotr Zawiślak, partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansów Hogan Lovells

  Grupa II   Optymalizacja rozliczeń w podatku CIT z wykorzystaniem spółek osobowych

   Andrzej Dębiec, partner kierujący Departamentem Podatkowym Hogan Lovells 
  Zbigniew Marczyk, counsel w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells 
  Sławomir Mikołajuk, associate w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells 
  Tomasz Żak, Counsel w Departamencie Korporacyjnym Hogan Lovells 

  Grupa III   Emisja obligacji z uwzględnieniem doświadczeń GPW 

  Izabela Olszewska, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku (GPW) 
  Iwona Edris, Dyrektor ds. Kluczowych Projektów Grupy GPW 
  Piotr Kajczuk, Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego (GPW)

  Grupa IV   Konsolidacja grup kapitałowych. Konsolidacja statutowa i zarządcza 

  Michał Kozłowski, Dyrektor rozwiązań Enterprise Performance Management w firmie Oracle 
  Jacek Rybarczyk, Partner w firmie Solver

  Grupa V   Metody finansowania rozwoju przedsiębiorstw 

   Agnieszka Wasilewska-Semail, Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Sprzedaży Korporacyjnej 
w PKO Banku Polskim

  Grupa VI   Zarządzanie ryzykiem podatkowym w spółce 

  Jan Wacławek, Dyrektor, PwC 
  Marcin Sidelnik, Starszy Menedżer, PwC

  Grupa VIII   Zarządzanie należnościami 

  Tomasz Wójcik, p.o. Dyrektora Biura Windykacji PZU SA

  Grupa VIII   Nowoczesne narzędzia BI wspierające CFO w efektywnym zarządzaniu firmą 

  Marek Wilczewski, Dyrektor Biura Zarządzania Informacją PZU SA

12.30 - 13.30 Lunch
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Prelegenci

dr Lidia Adamska
Członek Zarządu Giełdy Papierów  
Wartościowych w Warszawie

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Doktor nauk ekonomicznych. W  la-
tach 1980-1991 pracownik akademicki Wydziału Nauk 
Ekonomicznych UW; następnie pracowała w  Agencji 
Rozwoju Przemysłu oraz w  Państwowej Agencji Inwe-
stycji Zagranicznych. Od 1994 roku pracuje na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w  Warszawie na kierow-
niczych stanowiskach. Od 28 czerwca 2006 Członek 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w  Warsza-
wie. Członek Rady Nadzorczej BondSpot SA oraz Prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej Instytutu Rynku Kapita-
łowego – WSE Research SA (grupa kapitałowa GPW).  

Dariusz Daniluk 
Prezes Zarządu,  
Bank Gospodarstwa Krajowego

W latach 2008-2011 był podsekretarzem stanu w Minister-
stwie Finansów. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomo-
we z zakresu prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich na 

UW oraz studia podyplomowe z zakresu międzynarodowej 
bankowości i  finansów na Uniwersytecie w Southampton. 
Pracował w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowe-
go, w  Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finan-
sowych i Departamencie Zagranicznym Narodowego Banku 
Polskiego, a następnie w Banku Gospodarki Żywnościowej 
S.A. Był przedstawicielem Ministra Finansów w Komisji Nad-
zoru Finansowego w latach 2008-2011 oraz przewodniczą-
cym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 
2009-2011. Był członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrz-
nych w Europejskim Banku Centralnym. Publikował prace 
m.in. z  zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego 
oraz regulacji usług finansowych.

Przemysław Dąbrowski 
Członek Zarządu PZU, CFO

Ostatnio Dyrektor Zarządzający ds. Finansów w  Grupie 
PZU. Z Grupą PZU związany od 2001 r., gdzie pełnił m.in. 
funkcję Dyrektora Biura Planowania Operacyjnego i  Kon-
trolingu. Wcześniej pracował m.in. w Grupie Elektrim i AIG 
Polska. Absolwent wydziału informatyki Uniwersytetu War-
szawskiego. Ukończył również program Warsaw-Illinois 
Executive MBA.  



CFO 2012I KONGRES
SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG

Andrzej Dębiec
Partner kierujący Departamentem 
Podatkowym i Grupą Infrastrukturalną 
Hogan Lovells

Andrzej Dębiec współpracuje z  międzynarodową kancela-
rią prawną Hogan Lovells od 2000 r. Jest odpowiedzialny 
za działalność Departamentu Podatkowego i  Grupy Infra-
strukturalnej, jak również za kontakty z klientami francuski-
mi. W latach 1992 - 1999, Andrzej Dębiec współpracował, 
a następnie zarządzał warszawskim biurem kancelarii praw-
nej Jeantet et Associes. W latach 1993-1994, był doradcą 
w Departamencie Dewizowym Ministerstwa Finansów. Od 
marca 1999 do października 2000 był szefem Departamen-
tu Podatkowego w kancelarii CMS Cameron McKenna Sp. 
z o.o. w Warszawie. 
Andrzej Dębiec specjalizuje się w prawie podatkowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z  łą-
czeniem, przejmowaniem i  nabywaniem przedsiębiorstw, 
projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych 
produktów finansowych na polski rynek. Andrzej Dębiec 
doradza wielu międzynarodowym korporacjom w zakresie 
prawno-podatkowych aspektów ich działalności. Repre-
zentuje także klientów w  sporach przed organami podat-
kowymi. Od 2007 r. Andrzej Dębiec nadzoruje działalność 
Grupy Infrastrukturalnej, w  ramach której odpowiedzialny 
jest przede wszystkim za aspekty podatkowe projektów in-
frastrukturalnych (optymalizacja podatkowa różnych modeli 
transakcji). 
Od roku 2008 jest ekspertem Okręgowej Izby Radców 
Prawnych. 
Co roku Andrzej Dębiec pojawia się wśród „wysoce poleca-
nych prawników” – ekspertów w zakresie prawa podatko-
wego według niezależnych, prestiżowych rankingów praw-
niczych takich jak Chambers Europe, Legal 500 oraz PLC 
Which lawyer?

Bartosz Drabikowski 
Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor 
Finansowy Grupy Kapitałowej  
PKO Banku Polskiego

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Ministerstwie Fi-
nansów, gdzie do roku 2006 zajmował kolejno stanowiska: 
Radcy Ministra, Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora Depar-
tamentu Instytucji Finansowych. W  latach 2006-2008 peł-
nił funkcję członka zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej 
S.A. Ponadto był członkiem Komisji Nadzoru Bankowe-
go (2004-2005), Komisji Papierów Wartościowych i  Giełd 
(2004-2005), zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatni-
czego w  NBP (2002-2005), a  także członkiem rady nad-
zorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
(2002-2004), Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
(2004-2007) oraz rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papie-
rów Wartościowych S.A. (1998-2006). Lata 2003-2005 to 
okres, kiedy w ramach UE był członkiem Financial Services 
Committee, European Banking Committee i European Se-
curities Committee. Bartosz Drabikowski jest absolwentem 
Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicz-
nej, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Dyplomatycznej 
oraz programu Executive MBA University of Illinois at Urbana 
– Champaign. Wielokrotnie uczestniczył w stażach i szkole-
niach m.in. w: Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, 
Deutsche Ausgleichsbank, Rheinische Hypothekenbank, 
Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Był również sty-
pendystą The German Marshall Fund of the United States. 
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Sławomir Hinc 
Wiceprezes Zarządu ds. Finanso-
wych, PGNiG S.A.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł 
magistra ekonomii. Studiował także w Austrii na Wirtschaft-
suniversität w Wiedniu oraz w Niemczech w Technische Fa-
chhochschule w Berlinie. Otrzymał tytuł doktora nauk tech-
nicznych z  zakresu inżynierii gazownictwa na Politechnice 
Warszawskiej. 
Pracował w  Dziale Audytu i  Doradztwa Gospodarczego 
w Arthur Andersen, Polska (1998-2000) oraz w Andersen 
Business Consulting (2000-2004), gdzie zarządzał zespo-
łami, które prowadziły projekty dla klientów z sektora ener-
getycznego. W  latach 2004-2008 zajmował stanowisko 
Dyrektora finansowego w OGP Gaz-System SA, a od 2006 
roku był także prokurentem tej spółki. 
Uczestniczył w pracach nad tworzeniem aktów wykonaw-
czych do Prawa energetycznego. Na Politechnice War-
szawskiej oraz w  Podyplomowym Studium Inżynierii Ga-
zownictwa PW prowadzi zajęcia w  tematyce transportu 
gazu, taryfikacji i regulacji rynku gazu. 
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finan-
sowych z dniem 12 marca 2008 roku. Powolany na kolejną 
kadencję z dniem 13 marca 2011 roku.

Bartosz Jura 
Dyrektor, PwC

Bartosz jest dyrektorem w  dziale audytu i  doradztwa 
biznesowgo PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) 
w Polsce. Pracuje w  zespole doradztwa w  zakresie za-
rządzania ryzykiem, systemów informatycznych i kontro-
li wewnętrznej. Specjalizuje się w  obszarze zarządzania 
ryzykiem, zgodności, ładu korporacyjnego i  audytu we-
wnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem budowy 
efektywnych systemów ERM i  zgodności w  grupach 
kapitałowych. Posiada uprawnienia audytora wewnętrz-
nego (CIA) i audytora systemów informatycznych (CISA), 
a także uprawnienia biegłego ds. badania nadużyć (CFE), 
w  trakcie certyfikacji na audytora zarządzania ryzykiem 
(CRMA). Posiada 15-letnie doświadczenie w  przepro-
wadzaniu złożonych projektów z  zakresu zarządzania 
ryzykiem, audytu wewnętrznego, ładu korporacyjnego, 
przeciwdziałania nadużyciom, społecznej odpowiedzial-
ności, reorganizacji, strategii, fuzji i  przejęć. Realizował 
liczne projekty doradcze w sektorze energetycznym, te-
lekomunikacyjnym, paliowym, górniczym, produkcyjnym, 
a  także w sektorze detalicznym. Bartosz ma tytuł magi-
stra informatyki i  zarządzania uzyskany na Politechnice 
Wrocławskiej oraz tytuł Master of Business Administration 
Uniwersytetu Minnesota. 
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Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
Emitentów Giełdowych

Jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą biura oraz współ-
pracę merytoryczną z firmami członkowskimi. Przed dołącze-
niem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Wcześniej 
był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościo-
wych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodo-
wych SGH, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego 
tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wie-
lu publikacji o  tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie 
takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, li-
beralizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świad-
czenia usług, integracja rynku finansowego UE. 
Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spół-
ek Giełdowych (EuropeanIssuers).

Michał Kozłowski 
Dyrektor rozwiązań Enterprise  
Performance Management  
w firmie Oracle

Odpowiedzialny jest za rozwój Oracle Hyperion w  Polsce 
i krajach nadbałtyckich. Absolwent Wydziału Zarządzania na 
Uniwersytecie Warszawskim, ekspert w dziedzinie rozwią-
zań do zarządzania efektywnością. Zdobywał doświadcze-
nie zawodowe pracując nad rozwojem sprzedaży aplikacji 
biznesowych w  największych firmach informatycznych na 
świecie. 

Zbigniew Marczyk
Counsel w Departamencie  
Podatkowym Hogan Lovells

Zbigniew Marczyk podjął współpracę z  Hogan Lovells 
w  grudniu 2007 r. Wcześniej przez ponad 9 lat pracował 
w  Dziale Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCo-
opers. Zbigniew Marczyk posiada 13-letnie doświadczenie 
w kompleksowej obsłudze podatkowej oraz prawnej pod-
miotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i międzyna-
rodowych. Jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. 
Zakres praktyki zawodowej Zbigniewa Marczyka obejmuje 
kompleksowe doradztwo podatkowe, jak również dewizo-
we oraz prawne, ze szczególnym uwzględnieniem podat-
ków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych. Posiada szerokie doświadczenie 
w doradztwie globalnym podmiotom, w efektywnym podat-
kowo strukturyzowaniu rozliczeń międzynarodowych, z wy-
korzystaniem korzystnych regulacji podatkowych innych 
jurysdykcji (Luksemburg, Szwajcaria, Cypr, Holandia, USA, 
Kanada). W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodo-
wej zdobył również szerokie doświadczenie w  prowadze-
niu spraw spornych z  organami podatkowymi, świadcząc 
pomoc klientom zarówno na etapie kontroli podatkowych 
i  skarbowych, oraz w  postępowaniu przed organami po-
datkowymi i sądami. Zbigniew Marczyk zaangażowany był 
także w pomoc podatkową dotyczącą transakcji restruktu-
ryzacyjnych związanych z fuzjami i przejęciami, jak również 
zbyciem przedsiębiorstw lub ich części. Posiada szerokie 
doświadczenie transakcyjne, w  szczególności, w  zakresie 
projektów nieruchomościowych, project finance oraz M&A.
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Sławomir Mikołajuk 
Associate w Departamencie  
Podatkowym Hogan Lovells

Sławomir Mikołajuk, radca prawny w Departamencie Podat-
kowym Hogan Lovells, gdzie zajmuje się doradztwem za-
równo dla klientów krajowych jak i zagranicznych. Sławomir 
Mikołajuk współpracuje z prawnikami z departamentu po-
datkowego przy obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorstw 
w zakresie ich bieżącej działalności w dziedzinie prawa po-
datkowego i dewizowego ze szczególnym uwzględnieniem 
podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób praw-
nych i fizycznych.

William Mills 
Director Central & Eastern Europe, 
Turkey & Greece Client Business 
Management

William pełni funkcję dyrektora ds. współpracy z klientami w 
zespole zajmującym się w firmie Standard and Poor’s rynkami 
wschodzącymi z regionu EMEA. Odpowiada przede wszyst-
kim za budowanie nowych, interaktywnych relacji w obszarze 
ratingów oraz za zarządzanie klientami na rzecz podmiotów 
działających w sektorze przedsiębiorstw, instytucji finanso-
wych, międzynarodowych finansów publicznych oraz finanso-
wania strukturalnego w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, 
Turcji i Grecji. William dołączył do Standard & Poor’s w 2000 r.
Wcześniej pracował w brytyjskim oddziale firmy Guy Carpenter 
& Co. zajmującym się europejskim rynkiem reasekuracji. W fir-
mie odpowiadał za nawiązywanie kontaktów biznesowych, był 
pośrednikiem i konsultantem klienta, a także dyrektorem i przed-

stawicielem na Europę bermudzkiej firmy reasekuracyjnej IPC Re.
William został absolwentem Exeter University w 1984 roku, 
otrzymując łączony dyplom z wyróżnieniem w zakresie języ-
ków francuskiego i niemieckiego. Ukończył również studia 
MBA w London Business School w 1994 roku i uzyskał sto-
pień magistra w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i me-
diacji na University of London, Birkbeck w 2009 r. 

 

Wojciech Ostrowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finanso-
wych, PGE S.A.

Wojciech Ostrowski – powołany z  dniem 17 marca 2011 
roku na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PGE Pol-
ska Grupa Energetyczna S.A.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 
Wydział Ekonomika Produkcji (Studia Podyplomowe 
na SGH - Zarządzanie wartością firmy, Zarządzanie 
sektorem naftowym).
 W  1994 roku rozpoczął karierę zawodową pełniąc 
funkcję Księgowego w  Dziale Finansowym (1994-1996) 
a  następnie Zastępcy Kierownika Działu Finansowe-
go (1996-2000) w  Petrochemia Płock, w  kolejnych la-
tach sprawował funkcje Kierownika Działu Finansowego 
(2001-2002) i  Zastępcy Dyrektora Biura Zarządzania Fi-
nansami (2002-2007) w PKN Orlen S.A., Prezesa Zarzą-
du w Orlen Insurance Ltd. (2007-2010) oraz Zastępcy Dy-
rektora ds. Finansowych w Mozejkiu Nafta (2006-2007). 
W  latach 2007-2010 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. 
Finansowych w Unipertol S.A. i jednocześnie Członek Za-
rządu w  spółkach: Czeska Rafinerska S.A.(2007-2008), 
Unipetrol RPA Sp. z o.o.(2008-2010), Share Service Cen-
ter Sp. z o.o.(2007-2010).
Zainteresowania pozazawodowe: narty, tenis i  dobra 
książka.
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Marek Porczynski
Członek Zarządu Marsh spółka z o.o.

W Marsh Sp. z o.o. od 1999 r. w roli Dyrektora Członka 
Zarządu odpowiedzialnego za m. in. obsługę instytucji finan-
sowych, klientów międzynarodowych oraz ubezpieczenia fi-
nansowe. Wcześniej w  firmie brokerskiej Sedgwick Polska 
Sp. z o. o. od 1992 r. przechodząc szczeble kariery zawo-
dowej od brokera do Dyrektora Członka Zarządu. Od szere-
gu lat członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów, od 2005 
w Zarządzie Stowarzyszenia, od 2007 Wiceprezes Zarządu. 
Ukończył studia ekonomiczne w Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego. Licencjo-
nowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

Andrzej Raczko
Członek Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego 

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik naukowy Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Współpracował z  zagranicznymi ośrod-
kami naukowymi.
Od lat 90. związany z sektorem bankowym. Pracował m.in. 
w LG Petro Banku S.A, gdzie pełnił funkcję członka zarządu 
– dyrektora banku; w latach 1999-2001 w PKO BP kierował 
projektem banku hipotecznego; w 2003 r. był wiceprezesem 
BGŻ SA. 
W latach 2001-2002 wiceminister finansów odpowiedzialny za 
zarządzanie długiem publicznym, negocjacje z Unią Europejską 
i współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. 

W ostatniej fazie przygotowań wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej minister finansów RP (2003-2004). 
Po 2004 r. pracował w Międzynarodowym Funduszu Walu-
towym, jako zastępca dyrektora wykonawczego i następnie 
visiting scholar, Pełnił również funkcję głównego ekonomisty 
i dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych w Komisji Nad-
zoru Finansowego. 

Waldemar Rogowski
Dyrektor Departamentu  
Klienta Korporacyjnego  
Biuro Informacji Kredytowej SA

Waldemar Rogowski – dr nauk ekonomicznych – adiunkt 
w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH, ab-
solwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa 
handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – menedżer 
w sektorze bankowym – Dyrektor Departamentów Ryzyka 
i  Klientów Korporacyjnych w  największych instytucjach fi-
nansowych w  Polsce. Ekspert Organizacji Narodów Zjed-
noczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez 
wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w  Mi-
nisterstwie Skarbu Państwa. Obecnie Dyrektor Departa-
mentu Klienta Korporacyjnego Biuro Informacji Kredytowej 
SA. Specjalizuje się w  finansach przedsiębiorstwa, w  tym 
w szczególności w rachunku efektywności inwestycji, ana-
lizie ekonomiczno – finansowej oraz wycenie firm. Autor 
licznych publikacji z dziedziny finansów, m.in. Zarządzanie 
zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w  Polsce. Kie-
runki i narzędzia, red. S. Kasiewicz, WoltersKluwer, Kraków 
2011, Rachunek efektywności inwestycji, WoltersKluwer, 
Kraków 2008, Zarządzanie ryzykiem w  przedsięwzięciach 
inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, 2005 (współautor  
A. Michalczewski) oraz Kapitał intelektualny – spojrzenie 
z  perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2006 (współautorzy S. Kasiewicz, M. Kicińska). Wy-
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kładowca na wielu studiach podyplomowych i  MBA oraz 
licznych kursach i szkoleniach. 

Jacek Rybarczyk
Partner w firmie Solver

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej oraz University of 
Manchester (MBA). Od ponad 15 lat związany z branżą IT. 
Wraz z firmą Solver jako jeden z pierwszych w  latach 90-
tych wdrażał w  Polsce rozwiązania informatyczne wspie-
rające konsolidację finansową oraz controlling w  polskich 
spółkach giełdowych.

Marcin Sidelnik
Starszy Menedżer, PwC

Marcin jest starszym menedżerem w dziale prawno-podat-
kowym PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) w Polsce. 
Pracuje w zespole ds. technologii, informacji, komunikacji 
i  rozrywki (TICE) oraz IT Based Tax Consulting. Posiada 
ponad dziesięć lat doświadczenia w  świadczeniu usług 
doradztwa podatkowego. Marcin jest absolwentem Wy-
działu Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Marcin spe-
cjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie CIT, 
w szczególności, jest zaangażowany w projekty zawiera-
jące elementy planowania podatkowego oraz zagadnienia 

z zakresu projektowania procesów raportowania podatko-
wego, w  tym analizy prawidłowości raportowania podat-
kowego z systemów IT. Marcin koordynuje projekty doty-
czące implementacji ulgi technologicznej. Prowadzi szereg 
projektów realizowanych dla klientów z  różnych branż za 
pomocą systemów IT. Dodatkowo, od ponad dwóch lat 
Marcin bierze udział w zarządzaniu projektem transformacji 
polskiej administracji podatkowej „e-Podatki” dla Minister-
stwa Finansów. 

dr Ludwik Sobolewski
Prezes Zarządu Giełdy Papierów  
Wartościowych w Warszawie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie 
Panthéon–Assas–Paris II. Doktor nauk prawnych, radca 
prawny, egzaminowany aplikant sędziowski.
Ludwik Sobolewski rozpoczął karierę zawodową na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 
1992 -1993 pracował w Urzędzie Rady Ministrów; od kwiet-
nia do maja 1993 był doradcą Ministra w Gabinecie Ministra, 
a następnie, od maja do grudnia 1993, dyrektorem Zespołu 
Organizacyjnego URM. W 1994 został doradcą Zarządu Gieł-
dy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz szefem ze-
społu ds. organizacyjnego wydzielenia Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych (KDPW) ze struktur GPW. W latach 
1994–2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu KDPW.
Od 28 czerwca 2006 dr Sobolewski pełni funkcję Prezesa 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od czerwca 2006 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej 
KDPW, a  od czerwca 2008 jej Wiceprzewodniczącym. 
W  czerwcu 2011 ponownie  został wybrany Przewodni-
czącym Rady Nadzorczej KDPW, a od czerwca 2009 jest 
również Przewodniczącym Rady Nadzorczej BondSpot. Od 
14 marca 2012 pełni także funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. 
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Krzysztof Szułdrzyński
Partner, PwC

Krzysztof partnerem w dziale audytu i doradztwa biznesowego  
PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) w  Polsce. Krzysztof 
kieruje grupą doradztwa w zakresie systemów informatycznych, 
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrz-
nego PwC w Europie Centralnej i Wschodniej. Grupa ta przepro-
wadza przeglądy systemów kontroli wewnętrznej i systemów IT 
zarówno dla celów badania sprawozdań finansowych jak też 
doradzając klientom w optymalizacji tych systemów.
Krzysztof jest ekspertem w  zakresie kontroli wewnętrznej 
i ładu korporacyjnego. W latach 2005 – 2007 był odpowie-
dzialny za usługi doradcze związane z wdrożeniem wymo-
gów ustawy Sarbanes – Oxley w Polsce. Prowadził lub brał 
udział jako ekspert w  wielu dużych projektach wdrożenia 
wymogów Sarbanes – Oxley w Polsce I Europie Centralnej.
Krzysztof zrealizował wiele projektów z  zakresu przeglądu 
i  optymalizacji kontroli wewnętrznej i  ładu korporacyjnego 
dużych giełdowych spółek. Doradza także spółkom w bu-
dowie, ocenie i poprawie efektywności działania audytu we-
wnętrznego. Współpracuje też z szefami audytu wewnętrz-
nego realizując projekty w ramach umów co-sourcingu.
Krzysztof jest jednym z organizatorów Forum Rad Nadzorczych 
(wspólnej inicjatywy GPW, SEG i PwC) oraz autorem publikacji 
w zakresie Ładu Korporacyjnego. Uczestniczył w szeregu kon-
ferencji w charakterze eksperta merytorycznego w tym zakresie.
Krzysztof posiada uprawnienia biegłego rewidenta (ACCA) 
i  doświadczenie w  badaniu sprawozdań finansowych, na-
tomiast od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem w zakresie 
optymalizacji kontroli i  procesów biznesowych. W  ostatnich 
latach prowadził lub był zaangażowany w wiele dużych projek-
tów mających na celu poprawę struktury organizacyjnej, syste-
mu kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.
Krzysztof jest absolwentem Wydziału Ekonomii i  Handlu 
Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie.
Pracuje w PwC od 17 lat. Mówi biegle po polsku, angielsku 
i włosku. 

Jan Wacławek
Dyrektor, PwC

Jan Wacławek jest Dyrektorem w Dziale Prawno-Podatko-
wym PwC w  zespole Usługowego prowadzenie ksiąg ra-
chunkowych i rozliczeń podatkowych. Z PwC jest związany 
jest od 2003 r.
Jan jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz Wydziału International MBA 
School of Business Politechniki Warszawskiej.  Jan jest licen-
cjonowanym doradcą podatkowym. Jan zarządza zespo-
łem doradzającym międzynarodowym klientom działającym 
w Polsce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku 
CIT, podatku odroczonego (w tym FAS 109), kontrolach we-
wnętrznych (SOX) oraz podatku od nieruchomości.

Agnieszka Wasilewska-Semail
Dyrektor Zarządzający kierujący 
Pionem Sprzedaży Korporacyjnej 
w PKO Banku Polskim

Agnieszka Wasilewska-Semail jest absolwentem Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego 
prawa gospodarczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uni-
wersytetu w Leuven w Belgii, gdzie uzyskała tytuł Master of 
Laws (L.LM). 
Pracę w sektorze finansowym rozpoczęła w 1996 roku w 
Belgii w Bank Brussels Lambert (obecnie ING Bank Bel-
gium), jako Area Manager w Departamencie International 
Banking, później jako zarządzający komórką European Bu-
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siness Desk. W 2002 roku rozpoczęła pracę w Kredyt Banku 
SA, gdzie stworzyła oraz zarządzała pionem operacji banku. 
W tym czasie pełniła także funkcję członka Rady Nadzorczej 
KIR SA. Przed rozpoczęciem pracy w PKO Banku Polskim 
w 2007, pełniła funkcje managerskie w obszarze produk-
tów korporacyjnych oraz bankowości transakcyjnej w ING 
Banku Śląskim oraz Banku Handlowym w Warszawie (Citi-
group).  W PKO Banku Polski początkowo odpowiadała za 
stworzenie i zarządzanie Pionem Bankowości Transakcyjnej 
a od lipca 2011 kieruje Pionem Sprzedaży Korporacyjnej. 
Jest członkiem rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej 
PKO Banku Polskiego (PKO Faktoring SA, PKO Leasing SA, 
eService SA).

Piotr Zawiślak
Partner kierujący Departamentem  
Bankowości i Finansów Hogan 
Lovells

Piotr Zawiślak, radca prawny (1992), jest związany z kan-
celarią Hogan Lovells od 2004 roku a  od 2008 roku jako 
Partner kieruje Departamentem Bankowości i  Finansów. 
Piotr Zawiślak doradza krajowym i  międzynarodowym in-
stytucjom finansowym oraz dużym przedsiębiorstwom przy 
różnego rodzaju transakcjach finansowych. Doradza rów-
nież organizatorom i emitentom przy emisjach dłużnych pa-
pierów wartościowych oraz sekurytyzacjach. Jego praktyka 
obejmuje także doradztwo na rzecz kredytodawców w za-
kresie restrukturyzacji zadłużenia.
Piotr Zawiślak doradzał przy pierwszej i  drugiej powo-
jennej emisji listów zastawnych w Polsce oraz przy emi-
sji skryptów dłużnych (Schuldschein) przeprowadzonej 
przez polską spółkę jak również przy pierwszych trans-
akcjach sekurytyzacji aktywów przeprowadzonych na 
polskim rynku. Brał także udział w przygotowaniu przez 
Związek Banków Polskich standardowej dokumentacji 
dla instrumentów pochodnych na rynku międzybanko-

wym. Piotr Zawiślak jest członkiem Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Warszawie.

Tomasz Żak
Counsel w Departamencie  
Korporacyjnym Hogan Lovells

Tomasz Żak jest związany z warszawskim biurem kancelarii 
Hogan Lovells od 2004 roku i zajmuje stanowisko Counse-
l’a w Departamencie Korporacyjnym. Specjalizuje się w za-
gadnieniach w  zakresie fuzji i  przejęć, prawie spółek oraz 
w prawie handlowym.
Tomasz posiada bogate doświadczenie w  zakresie kra-
jowych oraz międzynarodowych transakcji fuzji i  przejęć, 
gdzie reprezentował zarówno kupujących, jak i  sprzedają-
cych, jak również restrukturyzacji korporacyjnych. Doradza 
także polskim i zagranicznym klientom w transakcjach joint-
-venture oraz private equity, sporach pomiędzy wspólnika-
mi, jak również w zakresie kwestii corporate governance.
Tomasz posiada tytuł LL.M. w zakresie międzynarodowego 
prawa gospodarczego. Jest prelegentem na konferencjach, 
szkoleniach oraz studiach MBA w zakresie prawa handlo-
wego. Tomasz Żak jest także współautorem dwóch ksią-
żek dotyczących odpowiedzialności członków zarządu, jak 
również autorem artykułów o tematyce związanej z prawem 
spółek.
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GPW – jedna z najszybciej rozwijających 
się giełd w Europie

PKO Bank Polski jest największym bankiem w  Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej. Obsługuje osoby fizyczne, 
małe i  średnie przedsiębiorstwa, wielkie korporacje, 
instytucje rządowe i  samorządowe oraz inne podmioty 
krajowe i zagraniczne.

Potrafi pogodzić dbałość o bezpieczeństwo powierzonych 
środków, z  dążeniem do wzrostu akcji kredytowej 
i maksymalizacją zysku. Dzięki temu pozostaje najbardziej 
bezpieczną i  stabilną instytucja finansową w  Polsce, ale 
też jest instytucją najszybciej rozwijająca się na tym rynku. 
W  2011 roku zysk PKO Banku Polskiego był rekordowy. 
Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,8 mld zł (wzrost o 18,4 
proc. r/r), co stanowi blisko 25 proc. zysku całego sektora 
bankowego.

Stabilność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego 
potwierdzona została w  europejskich testach warunków 
skrajnych. Grupa nawet w  najgorszym z  założonych 
wariantów rozwoju sytuacji gospodarczej zachowywała 
zdolność do generowania zysków oraz bezpieczny poziom 
kluczowych wskaźników finansowych.

Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. 
Został m.in. uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in 
Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik 
The Banker.

Od kilku lat warszawska giełda zalicza się do najdynamicz-
niej rozwijających się rynków europejskich, a  w  Europie 
Środkowej i Wschodniej jest największą giełdą instrumentów 
finansowych utrzymującą pozycję niekwestionowanego lide-
ra pod względem kluczowych wskaźników, takich jak kapi-
talizacja, wartość obrotów czy liczba debiutujących spółek. 
W roku 2011 debiuty na rynkach akcji uplasowały GPW na 
pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby nowych 
firm i trzecim miejscu pod względem wartości wprowadzo-
nych przez nie ofert pierwotnych. 
Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną 
na własnym parkiecie.
GPW prowadzi obrót na następujących rynkach:
•	 Główny Rynek GPW działa od uruchomienia Giełdy 16 

kwietnia 1991 r. Przedmiotem obrotu są tu m.in. akcje, 
obligacje, certyfikaty inwestycyjne, produkty struktury-
zowane, ETF-y, warranty  oraz instrumenty pochodne. 

•	 NewConnect to zorganizowany i prowadzony przez Gieł-
dę rynek działający w formule alternatywnego systemu ob-
rotu, który rozpoczął działalność 30 sierpnia 2007 r. Jest 
to rynek przeznaczony przede wszystkim dla niewielkich, 
prężnie rozwijających się firm. 

•	 Catalyst - rynek instrumentów dłużnych, który powstał 
30 września 2009 r. Jest to pierwszy zorganizowany ry-
nek instrumentów dłużnych w Polsce. 

•	 Rynek Energii GPW jest najmłodszym rynkiem warszaw-
skiej giełdy, rozpoczął działalność 11 grudnia 2010 r. i rozsze-
rzył działalność operacyjną GPW o obszar  rynku towarowego. 
W I kwartale 2012 r.  GPW sfinalizowała transakcję przejęcia 
kontrolnego pakietu akcji Towarowej Giełdy Energii SA . Jest 
to kolejny krok, po uruchomieniu Rynku Energii GPW, na dro-
dze do rozwoju rynku obrotu towarami giełdowymi i  instru-
mentami finansowymi opartymi na tych towarach.

Partner strategiczny Partner strategiczny



www.seg.org.pl

Zarządzanie Ryzykiem  
– rola CFO spółek giełdowych

28 – 29 maja 2012 roku, Hotel Ossa, OSSA

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finan-
sowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. 
Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze 
na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako 
spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat 
zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we 
wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, 
publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpie-
czeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie 
zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami 
inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się grup kapitałowych w Polsce. W 2006 roku uzyskała 
rekordowy wynik finansowy w historii polskich ubezpieczeń 
- zysk netto na poziomie 3,7 miliarda złotych stawia Grupę 
PZU w gronie najbardziej dochodowych instytucji finanso-
wych w kraju, a także wśród najbardziej efektywnych insty-
tucji ubezpieczeniowych na rynku europejskim.
Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę pro-
duktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach 
podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej 

ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz po-
zostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do 
wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.
PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspo-
kajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia 
jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwo-
jowych. Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawalnych 
znaków towarowych w  Polsce. PZU to firma najbardziej 
ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, 
silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów 
i oddziałów firmy
Czołowa pozycja Grupy PZU na polskim rynku usług ubez-
pieczeniowych i finansowych znajduje potwierdzenie w wie-
lu niezależnych rankingach prasowych i konkursach.PwC 
jest wiodącą globalną organizacją świadczącą komplekso-
we 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, zarzą-
dzania ryzykiem i poprawiania osiąganych wyników. Na wie-
lu rynkach zajmujemy miejsce czołowego doradcy.
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PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą kom-
pleksowe usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i umie-
jętnościom ponad 168 tysięcy pracowników w 158 kra-
jach pomagamy naszym klientom rozwiązywać wyzwania 
związane z prowadzoną przez nich działalnością i w wy-
mierny sposób rozwijać ich możliwości budowania warto-
ści 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 in-
tegrującej specjalistyczną wiedzę merytoryczną z doświad-
czeniem branżowym, oferując usługi m. in. w zakresie: 
•   Optymalizacji wyników
•   Doradztwa finansowego
•   Audytu i doradztwa księgowego
•   Doradztwa podatkowego i prawnego

W Polsce, gdzie jesteśmy obecni od 1990 roku, zatrudnia-
my ponad 1500 specjalistów w sześciu miastach: Gdańsku, 
Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.

PwC cieszy się opinią znakomitego pracodawcy. Od kilku lat 
zdobywamy wszystkie najważniejsze nagrody przyznawane 
przez środowisko akademickie – jesteśmy Pracodawcą 
Roku w rankingu AIESEC Polska, Idealnym Pracodawcą w 
badaniu Uniwersum Student Survey oraz Pracodawcą Ma-
rzeń w ogólnopolskim rankingu Kompas.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. W roku 2005 
PwC założyła Fundację „Podaruj siebie”, której celem sta-
tutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W 
jej działania aktywnie angażują się nasi pracownicy. Promu-
jemy zachowania i postawy proekologiczne i prospołeczne, 
podejmujemy działania w zakresie wyrównywania szans w 
środowisku pracy, przestrzegamy zasad etyki i przejrzysto-
ści działań biznesowych. Współdziałamy z organizacjami 
biznesowymi, angażując się w działalność mającą na celu 
promowanie przedsiębiorczości. Doradzamy również pro 
bono inicjatywom społecznym, za co zostaliśmy wyróżnieni 
nagrodą im. Jacka Kuronia.
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Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG Info-
Monitor) zgodnie z Ustawą o BIG* przyjmuje, przechowuje 
i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym 
zadłużeniu osób i firm. 
BIG InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Jako 
jedyny z BIG-ów działających w Polsce umożliwia także 
dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związ-
ku Banków Polskich (5,9 mln informacji o zaległym za-
dłużeniu przedsiębiorców i konsumentów). Stanowi plat-
formę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym 
i pozostałymi sektorami gospodarki. Gromadzi i dostarcza 
wiarygodne informacje gospodarcze oraz udostępnia uni-
kalne dane z sektora bankowego o wywiązywaniu się z zo-
bowiązań finansowych. Wspiera procesy windykacyjne. Po-
twierdza wiarygodność finansową klientów i kontrahentów.
Program Firma Wiarygodna Finansowo jest realizowa-
ny dla rzetelnych firm i  solidnych  przedsiębiorców, którzy 
w biznesie kierują się zasadami fair play.  Dzięki certyfika-
cji  wiarygodności finansowej, Program buduje wzajemne 
zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami. Skupia firmy, które 
weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów oraz 
akceptują Deklarację Uczestnika Programu.
Więcej informacji na temat Programu i Certyfikatu Firmy 
Wiarygodnej Finansowo – www.BIG.pl/certyfikat
BIG InfoMonitor prowadzi również działalność o charakte-
rze edukacyjnym m.in. poprzez portal społecznościowy Fa-
cebook oraz wydawane kwartalnie raporty: InfoDług i BIG. 
Dodatkowo, realizuje strategię odpowiedzialnego bizne-
su poprzez promowanie wśród młodzieży idei aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Wspiera młodych sportowców 
z drużyny UKS Lolek oraz dzieci z domów dziecka, wystę-
pujące w mistrzostwach „Nadzieja na Euro”.
*  Ustawa o BIG - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530).

Hogan Lovells to kancelaria prawna o  globalnym zasię-
gu, której misją jest wspieranie firm, instytucji finansowych 
i podmiotów rządowych na świecie oraz w Polsce. 1 maja 
2010 roku połączyły się dwie kancelarie - Hogan & Hartson 
oraz Lovells tworząc Hogan Lovells. W wyniku połączenia 
Hogan Lovells zatrudnia około 2500 prawników w ponad 
40 biurach na całym świecie.
Hogan Lovells to doświadczenie, znajomość poszczegól-
nych sektorów gospodarki, praca zespołowa oraz innowa-
cyjne podejście do doradztwa prawnego.
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie we wszyst-
kich dziedzinach prawa, w tym między innymi w zakresie: 
rozwiązywania sporów, spraw regulacyjnych, antymono-
polowych, prawa handlowego (fuzji i przejęć oraz transakcji 
na rynkach kapitałowych), rynków finansowych, własności 
intelektualnej, nieruchomości oraz partnerstwa prywatno-
-publicznego. Nasi klienci mają dostęp do specjalistycznej 
wiedzy prawniczej w  kluczowych sektorach gospodarki 
obejmujących: energetykę, usługi finansowe, telekomuni-
kację, media i  technologie, sektor farmaceutyczny, prze-
mysł, nieruchomości, zasoby naturalne oraz infrastrukturę.
Warszawskie biuro Hogan Lovells świadczy usługi klientom 
działającym w Polsce oraz na rynkach Europy Centralnej 
i Wschodniej. Zatrudniamy 74 prawników, w  tym sześciu 
partnerów, władających językami obcymi i ściśle współpra-
cujących z biurami Hogan Lovells na całym świecie.
Pomagamy naszym klientom tworzyć najlepsze dla ich 
działalności w  Polsce struktury prawne. Wspieramy przy 
zakładaniu przedstawicielstw, oddziałów czy spółek za-
leżnych. Oferujemy bieżącą obsługę prawną w  zakresie 
wszelkich kwestii korporacyjnych, w tym fuzji i przejęć.
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Oracle jest dostawcą kompleksowych rozwiązań informa-
tycznych dla dowolnego rodzaju przedsiębiorstw i  organi-
zacji. Rozwiązania z grupy Oracle Hyperion cieszą się od lat 
pozycją lidera w dziedzinie zarządzania efektywnością orga-
nizacji: planowania, budżetowania, konsolidacji finansowej 
i zarządzania rentownością. Firma obsługuje na świecie po-
nad 380 tys. Klientów. Na liście klientów Oracle znajdują się 
wszystkie firmy z listy Fortune 100.

Oracle zatrudnia ponad 108 tys. specjalistów, zaś jej roczny 
obrót wynosi 35,6 mld USD (w roku finansowym 2011). Ser-
wery baz danych, oprogramowanie warstwy pośredniej oraz 
narzędzia i aplikacje biznesowe, jak również usługi konsul-
tingowe, szkolenia i asysta techniczna oferowane są w 145 
krajach na całym świecie. Oracle współpracuje z  ponad 
20 tysiącami firm partnerskich. Siedziba główna Korporacji 
znajduje się w Redwood Shores w Kalifornii. 

W 1992 r. powstała firma Oracle Polska. Obecnie zatrudnia ona 
330 osób i współpracuje z 300 firmami partnerskimi, produku-
jącymi oprogramowanie dla obsługi przedsiębiorstw. Aby móc 
dostarczyć odbiorcom rozwiązania kompleksowe i  najlepsze 
pod względem technologicznym, Oracle ściśle współpracuje 
z  integratorami systemów i z wielkimi światowymi producen-
tami sprzętu komputerowego. W roku kalendarzowym 2011 
Oracle Polska osiągnął przychody 644 mln PLN. 

Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem rynku gazu ziem-
nego w  Polsce i  jest jedyną pionowo zintegrowaną firmą 
w sektorze gazowym w kraju. Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo jest jednostką dominującą Grupy Kapitało-
wej PGNiG. 

W  Polsce PGNiG jest jednym z  największych i  najstar-
szych przedsiębiorstw. Historia firm tworzących PGNiG 
sięga XIX wieku, to jest początków światowego i polskie-
go przemysłu naftowego. Pod nazwą PGNiG przedsiębior-
stwo działa od 1982 roku. W 1996 roku przedsiębiorstwo 
państwowe PGNiG zostało przekształcone w spółkę ak-
cyjną. Wszystkie firmy wchodzące w skład Grupy PGNiG 
zatrudniają ok. 30 tys. osób, które pracują w Belgii, Da-
nii, Norwegii, Pakistanie, Rosji, na Białorusi oraz Ukrainie, 
a przede wszystkim w Polsce, gdzie spółka jest jednym 
z największych pracodawców

Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG zajmują się: 
•    wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, 
•    zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej 

w kraju i zagranicą, 
•    świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i po-

szukiwawczych w Polsce i zagranicą, 
•    importem gazu ziemnego do Polski, 
•    magazynowaniem gazu ziemnego w podziemnych ma-

gazynach gazu, 
•    dystrybucją paliw gazowych. 

Obecnie GK PGNiG zamierza rozszerzyć zakres swojej 
działalności o wytwarzanie i obrót energią elektryczną.
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Firma Standard & Poor’s Ratings Services, należąca do 
The McGraw-Hill Companies (NYSE: MHP), to wiodący 
światowy dostawca niezależnych usług w zakresie bada-
nia i analizy porównawczej ryzyka kredytowego. Odpowia-
damy za publikację ponad miliona ratingów kredytowych 
dotyczących instrumentów dłużnych emitowanych przez 
państwa, gminy, przedsiębiorstwa i podmioty sektora fi-
nansowego. Zatrudniamy ponad 1.400 analityków kre-
dytowych w 23 krajach oraz mamy przeszło 150 lat do-
świadczenia w szacowaniu ryzyka kredytowego, dzięki 
czemu możemy zaoferować naszym klientom wyjątkowe 
połączenie globalnego zasięgu ze znajomością lokalnych 
realiów. Nasze badania i opinie na temat względnego ry-
zyka kredytowego zapewniają uczestnikom rynku dostęp 
do informacji i niezależnych analiz porównawczych, które 
pomagają wspierać rozwój przejrzystych, płynnych rynków 
skryptów dłużnych na całym świecie.

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej 
www.standardandpoors.com

Firma Solver oferuje aplikacje Enterprise Performance 
Management, które wspierają przedsiębiorstwa w zarzą-
dzaniu efektywnością. Głównym celem firmy Solver jest 
wsparcie organizacji w stworzeniu dostępu do komplek-
sowej, obejmującej wszystkie obszary działalności przed-
siębiorstwa informacji w sposób prosty i w odpowiednim 
czasie. Klienci firmy Solver wydobywają maksymalną war-
tość z danych już znajdujących się w ich systemach infor-
macyjnych poprzez zmianę nieprzetworzonych „suchych” 
danych w użyteczną informację, dającą wiedzę potrzebną 
do efektywnego  podejmowania decyzji.
Firma Solver rozpoczęła działalność w 1994. W chwili obec-
nej mamy 18 –letnie doświadczenie w realizacji wdrożeń 
oraz sprzedaży rozwiązań w zakresie Zarządzania Efektyw-
nością Przedsiębiorstwa. Możemy pochwalić się najdłuż-
szym na polskim rynku stażem we wdrażaniu aplikacji EPM, 
profesjonalnym zespołem konsultantów oraz know-how w 
zakresie rozwiązań do planowania i budżetowania, konso-
lidacji sprawozdań finansowych, czy raportowania i analiz. 
Klientami firmy Solver stały się największe polskie przedsię-
biorstwa - takie, jak Energa, ERA, Ciech, JSW, PKN Orlen, 
Telekomunikacja Polska oraz wiele innych. 
Misją firmy Solver jest wprowadzanie profesjonalnych me-
tod zarządzania przedsiębiorstwem w specyficznych wa-
runkach polskiej ekonomii przy wykorzystaniu nowocze-
snych technologii informatycznych.
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