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Udział w Kongresie jest bezpłatny dla spółek należących do SEG. Spółki giełdowe nie należące do SEG mogą wziąć udział 
w Kongresie zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zgłoszeniowym bądź przystępując do Stowarzyszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają spółki SEG.
Uczestnicy sami pokrywają koszt zakwaterowania. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie  

i odesłać do dnia 8 maja 2013 roku, klikając w prawym górnym rogu „wyślij formularz”. 

W sprawie członkostwa oraz udziału w kongresie prosimy o kontakt z p. Joanną Bielecką  
pod numerem tel. (22) 826 26 89, mob. 512 588 425 bądź mailowo na adres: cfo@seg.org.pl

Szanowni Państwo,
Pragnę Państwa serdecznie zaprosić na drugi Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG. 
Jest to kolejne cyklicznie planowane wydarzenie organizowane w ramach misji edukacyj-
nej SEG, podczas którego będą Państwo mogli wymienić się doświadczeniami dotyczą-
cymi pracy CFO spółek giełdowych oraz zdobyć wiedzę pomocną w zarządzaniu spółką. 
Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu jest „Zarządzanie Ryzykiem – rola CFO 
w spółkach giełdowych”.

Dwudniowe spotkanie w gronie CFO czołowych spółek giełdowych rozpocznie dyskusja na temat kierunków i per-
spektyw rozwoju polskiej gospodarki zarówno w ujęciu mikro jak i makroekonomicznym.

Następnie w ramach trzech dyskusji panelowych, będziemy chcieli zastanowić się nad rolą CFO w ograniczaniu 
ryzyka  spółki oraz pokazać sposoby zarządzania w czasach kryzysu, poprzez określenie wyzwań stojących przed 
CFO w nowej rzeczywistości gospodarczej.

W panelach wezmą udział eksperci oraz CFO, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Po części merytorycznej zapraszam do udziału w drugim już charytatywnym SEG biegu na 1 km. Zaplanowany 
dystans ma zachęcić wszystkich uczestników do sportowych zmagań, a  rozgrzewka umocnić w podjętym wy-
zwaniu. Każdy kilometr umożliwi zdolnym dzieciom kształcenie oraz zdobycie wiedzy z zakresu finansów, dlatego 
tym bardziej zachęcam.

Dzień uwieńczy uroczysta kolacja przy muzyce.

Drugiego dnia Kongresu zapraszamy natomiast na cykl kilkunastu warsztatów tematycznych, które pozwolą  
Państwu zdobyć bardzo narzędziową wiedzę ułatwiającą podejmowanie codziennych wyzwań. Umożliwi również 
dyskusję w kameralnym gronie z udziałem ekspertów rynku.

Życzę owocnego udziału w Kongresie!

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu  
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
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21 – 22 maja 2013 roku, Hotel Warszawianka, Jachranka

Program Kongresu
 21 MAJA (wtorek)  

11.00 – 12.00 Rejestracja gości
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.15 Oficjalne otwarcie i powitanie gości 

 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13.15 – 14.15  Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki 
  Prowadzący: 

 Paweł Blajer, Dziennikarz, TVN CNBC
  Uczestnicy:
   Dr Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska, członek Rady Gospodarczej 

przy Prezesie Rady Ministrów
   Prof. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny, PwC, członek Rady Gospodarczej przy 

Prezesie Rady Ministrów
   Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka PKPP Lewiatan, członek Rady 

Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
 14.15 – 15.15 Dyskusja panelowa I: Wyzwania CFO w nowej rzeczywistości gospodarczej
  Prowadzący: 

 Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
  Uczestnicy:
  Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
  Włodzimierz Kiciński, I Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź
  Jacek Murawski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG
  Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE
15.15 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 16.45 Dyskusja panelowa II: Identyfikacja i transfer ryzyka
  Prowadzący: 

 Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu, CFO, PZU
  Uczestnicy:
  William Mills, Wiceprezes Zarządu, Standard&Poors
  Paweł Pietkiewicz, Partner, White&Case
  Marek Porczyński, Członek Zarządu, Marsh Polska
  Krzysztof Zawadzki, Wiceprezes Zarządu, CFO, TAURON Polska Energia 
16.45 – 17.45 Dyskusja panelowa III: Minimalizacja kosztów i ryzyka w spółce giełdowej
  Prowadzący: 

 Mirosław Szczepański, Członek Zarządu, GPW w Warszawie
  Uczestnicy:
  Jacek Adamski, Doradca Zarządu, szef Lewiatan Business Angels
  Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  Michał Kozłowski, Dyrektor rozwiązań Enterprise Performance Management w firmie Oracle
  Krzysztof Szułdrzyński, Partner, PwC
18.15 – 19.15  Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego
20.00 Uroczysta kolacja

  22 MAJA (środa)

  9.00 - 10.30 Pierwsza tura warsztatów w grupach*
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa
11.00 - 12.30 Druga tura warsztatów w grupach*

12.30 - 13.30 Podsumowanie Kongresu oraz lunch

* szczegółowe informacje znajdują się w Formularzu Zgłoszeniowym oraz na stronie www.seg.org.pl
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Prelegenci

Jacek Adamski 
Doradca Zarządu,  

szef Lewiatan Business Angels

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu War-
szawskiego, specjalizował się w ekonomii i finansach między-
narodowych. Doktor ekonomii międzynarodowej Instytutu Go-
spodarki Narodowej. Jedna z pierwszych osób w Polsce, która 
zdała egzamin na maklera papierów wartościowych.W  latach 
80-tych prowadził badania w Instytucie Gospodarki Narodowej, 
publikował materiały w prasie ekonomicznej. Doradzał polskim 
instytucjom rządowym w  sprawie międzynarodowego handlu 
i kwestiach finansowych. W latach 90-tych współtworzył jeden 
z  pierwszych domów maklerskich w  Polsce. Pracował także 
jako Dyrektor Rynków Kapitałowych koreańskiego LG Banku 
i szef Cash Management Nordea Polska. W Polskiej Konfedera-
cji Pracodawców Prywatnych Lewiatan od 2009 r. Pełnił funkcję 
zastępcy dyrektora generalnego ds. stosunków międzynarodo-
wych i dyrektora dep. ekonomicznego. Obecnie pracuje w cha-
rakterze doradcy zarządu i szefa Lewiatan Business Angels

Paweł Blajer 
Dziennikarz,  

TVN CNBC

Ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uni-
wersytetu Warszawskiego, doktorant na tym wydziale, laureat 
olimpiady ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomiczne-
go.
Pracę w dziennikarstwie rozpoczął na I roku studiów. Przygoto-
wywał pierwsze w Polsce rankingi i analizy produktów banko-
wych. Od 2003 roku był dziennikarzem ekonomicznym “Rzecz-
pospolitej”. Zajmował się prawem gospodarczym, finansami 
publicznymi i podatkami. Od 2006 roku kierownik Działu Prawa 
i Podatków „Rzeczpospolitej”. W  połowie 2007 roku rozpoczął 
pracę w TVN CNBC. Prowadzi autorski program dla ludzi, któ-
rzy prowadzą lub chcą założyć własną działalność gospodarczą 
“Blajer mówi: Biznes”.
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Prelegenci
Dr Jakub Borowski 
Główny Ekonomista  

Credit Agricole Bank Polska,  

członek Rady Gospodarczej  

przy Prezesie Rady Ministrów

Adiunkt w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej, 
w  latach 2007-2011 Główny Ekonomista Invest-Banku. W  la-
tach 2011-2013 Główny Ekonomista Kredyt Banku. Od 2012 
r. członek Rady Gospodarczej przy Premierze. Absolwent Wy-
działu Bankowości i  Finansów SGH, stypendysta DAAD (Uni-
wersytet Humboldta w Berlinie). Uczestnik staży badawczych 
w Narodowym Banku Austrii, ifo Institut w Monachium, Insty-
tucie DIW w Berlinie i Federalnym Ministerstwie Finansów RFN. 
W  latach 2002-2007 kierował Wydziałem Polityki Pieniężnej 
w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych 
NBP.
W  latach 2003-2004 kierował zespołem ekonomistów NBP, 
którzy opracowali Raport na temat korzyści i kosztów przystą-

pienia Polski do strefy euro. W latach 2009-2010 kierował ze-
społem pracowników naukowych, którzy przygotowali Raport 

na temat wpływu przygotowań i  organizacji Mistrzostw Euro-

py w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski. 
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i prasowych 
poświęconych polityce gospodarczej i  strategii przystąpienia 
Polski do strefy euro. W czerwcu 2011 r. nakładem Polskiego 
Wydawnictwa Ekonomicznego ukazała się jego książka pt. In-

tegracja monetarna. Wyzwania dla Polski.

Przemysław Dąbrowski 
Członek Zarządu PZU, CFO

W  zarządzie PZU od 2008 roku. Nadzoruje pion finansów, 
obszar aktuarialny, hurtownie danych i  windykację w  Grupie 
PZU, a  także jest odpowiedzialny za zarządzanie inicjatywami 
w ramach programu COST SAVING oraz nadzór sponsoringu 
projektów strategicznych realizowanych w Grupie PZU, w ob-
szarze finansów. Wcześniej związany z Accenture, AT Kearney, 
TU Benefia i Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajem-
nych. W latach 2001-2006 pełnił funkcję dyrektora zarządzają-
cego ds. finansów w Grupie PZU i dyrektora biura planowania 
operacyjnego i  kontrolingu PZU SA. Doświadczenie zawodo-
we zdobywał m.in. w Grupie Elektrim i AIG Polska. Absolwent 
wydziału matematyki na kierunku informatyki i mechaniki Uni-
wersytetu Warszawskiego. Ukończył również program Warsaw-
-Illinois Executive MBA, podczas którego został wyróżniony na-
grodą CAP Gemini za najlepszy projekt doradczy XII nitki. Jest 
również absolwentem IESE Advanced Management Program. 
Od 2010 roku Przewodniczący Komisji ds. Finansów w Polskiej 
Izbie Ubezpieczeń. Zasiada w radach nadzorczych: PZU Asset 
Management, PZU TFI oraz PZU Tower.
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Dariusz Daniluk 
Prezes Zarządu,  

Bank Gospodarstwa Krajowego

W latach 2008-2011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Finansów. Ukończył studia na Wydziale Prawa i  Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu 
prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich na UW oraz studia po-
dyplomowe z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów 
na Uniwersytecie w  Southampton. Pracował w  Generalnym 
Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Między-
narodowych Instytucji Finansowych i  Departamencie Zagra-
nicznym Narodowego Banku Polskiego, a następnie w Banku 
Gospodarki Żywnościowej S.A. Był przedstawicielem Ministra 
Finansów w  Komisji Nadzoru Finansowego w  latach 2008-
2011 oraz przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego w  latach 2009-2011. Był członkiem Komitetu 
Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym. 
Publikował prace m.in. z zakresu prawa bankowego, nadzoru 
bankowego oraz regulacji usług finansowych.

Bartosz Drabikowski 
Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor 

Finansowy Grupy Kapitałowej  

PKO Banku Polskiego

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Ministerstwie Finan-
sów, gdzie do roku 2006 zajmował kolejno stanowiska: Rad-
cy Ministra, Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora Departamen-
tu Instytucji Finansowych. W  latach 2006-2008 pełnił funkcję 
członka zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Ponadto był 
członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2004-2005), Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd (2004-2005), zastępcą człon-
ka Rady ds. Systemu Płatniczego w NBP (2002-2005), a tak-
że członkiem rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. (2002-2004), Rady Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego (2004-2007) oraz rady nadzorczej Polskiej Wy-
twórni Papierów Wartościowych S.A. (1998-2006). Lata 2003-
2005 to okres, kiedy w ramach UE był członkiem Financial Se-
rvices Committee, European Banking Committee i  European 
Securities Committee. Bartosz Drabikowski jest absolwentem 
Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 
Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Dyplomatycznej oraz pro-
gramu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Cham-
paign. Wielokrotnie uczestniczył w stażach i szkoleniach m.in. 
w: Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Aus-
gleichsbank, Rheinische Hypothekenbank, Międzynarodowym 
Funduszu Walutowym. Był również stypendystą The German 
Marshall Fund of the United States. 
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Dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

Emitentów Giełdowych

Jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą biura oraz współpracę 
merytoryczną z firmami członkowskimi. Przed dołączeniem do SEG 
pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecz-
nik prasowy i  dyrektor sekretariatu. Wcześniej był pracownikiem 
Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem 
Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwentem 
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 przepływów kapitałowych, liberalizacja 
form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. 
Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Gieł-
dowych (EuropeanIssuers).

Włodzimierz Kiciński
I Wiceprezes Zarządu,  

KGHM Polska Miedź

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Han-
dlowej w  Warszawie, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego 
Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Teorii Handlu Zagranicz-
nego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. 
Od 1991 do 1994 roku Dyrektor Departamentu Zagranicznego 
Narodowego Banku Polskiego oraz członek delegacji Polski w ne-
gacjach z Klubem Londyńskim i Paryskim.
Następnie w  latach 1995-1998 Wiceprezes Zarządu Hypo-Bank 
Polska S.A. oraz w latach 1999-2002 Wiceprezes Banku Gospo-
darki Żywnościowej S.A. Sprawował funkcję Prezesa Zarządu Nor-
dea Bank Polska w latach 2002-2011. Długoletni członek organów 
kierowniczych Związku Banków Polskich.
Laureat nagród Bankowy Menedżer Roku 2010 oraz Lider Polskie-
go Biznesu Business Centre Club (2009).
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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 Uniwersyte-
cie Warszawskim, ekspert w  dziedzinie rozwiązań do zarządza-
nia efektywnością. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując 
nad rozwojem sprzedaży aplikacji biznesowych w  największych 
firmach informatycznych na świecie. 

William Mills 
Wiceprezes Zarządu,  

Standard&Poors

William pełni funkcję dyrektora ds. współpracy z klientami w ze-
spole zajmującym się w  firmie Standard and Poor’s rynkami 
wschodzącymi z regionu EMEA. Odpowiada przede wszystkim za 
budowanie nowych, interaktywnych relacji w  obszarze ratingów 
oraz za zarządzanie klientami na rzecz podmiotów działających 
w  sektorze przedsiębiorstw, instytucji finansowych, międzynaro-
dowych finansów publicznych oraz finansowania strukturalnego 
w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji i Grecji. William do-
łączył do Standard & Poor’s w 2000 r.
Wcześniej pracował w brytyjskim oddziale firmy Guy Carpenter & 
Co. zajmującym się europejskim rynkiem reasekuracji. W firmie od-
powiadał za nawiązywanie kontaktów biznesowych, był pośredni-
kiem i konsultantem klienta, a także dyrektorem i przedstawicielem 
na Europę bermudzkiej firmy reasekuracyjnej IPC Re.
William został absolwentem Exeter University w 1984 roku, otrzy-
mując łączony dyplom z wyróżnieniem w zakresie języków fran-
cuskiego i niemieckiego. Ukończył również studia MBA w London 
Business School w 1994 roku i uzyskał stopień magistra w dzie-
dzinie rozwiązywania konfliktów i mediacji na University of London, 
Birkbeck w 2009 r. 
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Jacek Murawski 
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 

PGNiG

Jacek Murawski jest absolwentem finansów SGH, studiów 
podyplomowych oraz EMBA.  Zanim objął stanowisko Wice-
prezesa ds. Finansowych PGNiG piastował czołowe funkcje fi-
nansowe w Bantex Poland, Polskich Książkach Telefonicznych, 
Polkomtelu, Tchibo. W okresie 2001-2007 odpowiadał za finan-
se, administrację i strategię w PTK Centertel, operatorze sieci 
Orange oraz był również V-ce Prezydentem Pracodawców RP. 
W  latach 2007-2008 jako Prezes kierował portalem Wirtualna 
Polska. W ostatnich latach na pozycji Investment Partner w gieł-
dowym funduszu MCI Management, zaangażowany w działal-
ność inwestycyjną na terenie Polski i  Europy Centralnej. 

Prof. Witold Orłowski
Główny Doradca Ekonomiczny, PwC, 

członek Rady Gospodarczej przy  

Prezesie Rady Ministrów

 

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, specjalizujący się 
w problematyce transformacji gospodarczej i integracji europej-
skiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest dyrektorem 
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożycielem 
Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, oraz 
głównym doradcą ekonomicznym PwC w  Polsce. Członek 
Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, wiceprze-
wodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w War-
szawie, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej. Były szef 
zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego.
Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda. 
W latach 1993-97 w Banku Światowym.  W latach 2001-05 szef 
zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP.  W  prze-
szłości również doradca Głównego Negocjatora członkostwa 
Polski w  Unii Europejskiej, członek Rady Makroekonomicznej 
Ministra Finansów, doradca wielu organizacji krajowych i mię-
dzynarodowych.  Popularny komentator ekonomiczny i felieto-
nista głównych polskich gazet.  Autor 8 książek i 150 publikacji 
naukowych.
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Wojciech Ostrowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 

PGE S.A.

Wojciech Ostrowski  – powołany z dniem 17 marca 2011 roku 
na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Gru-
pa Energetyczna S.A.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Wydział 
Ekonomika Produkcji (Studia Podyplomowe na SGH – Zarzą-
dzanie wartością firmy, Zarządzanie sektorem naftowym).
 W  1994 roku rozpoczął karierę zawodową pełniąc funkcję 
Księgowego w  Dziale Finansowym (1994-1996) a  następnie 
Zastępcy Kierownika Działu Finansowego (1996-2000) w  Pe-
trochemia Płock, w  kolejnych latach sprawował funkcje Kie-
rownika Działu Finansowego (2001-2002) i Zastępcy Dyrektora 
Biura Zarządzania Finansami (2002-2007) w PKN Orlen S.A., 
Prezesa Zarządu w  Orlen Insurance Ltd. (2007-2010) oraz 
Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Mozejkiu Nafta (2006-
2007). W latach 2007-2010 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. 
Finansowych w Unipertol S.A. i jednocześnie Członek Zarządu 
w spółkach: Czeska Rafinerska S.A.(2007-2008), Unipetrol RPA 
Sp. z o.o.(2008-2010), Share Service Center Sp. z o.o.(2007-
2010).
Zainteresowania pozazawodowe: narty, tenis i dobra książka.

Paweł Pietkiewicz
Partner,  

White&Case

Paweł Pietkiewicz jest partnerem zarządzającym biurem w War-
szawie i jednocześnie kieruje praktyką Rozwiązywania Sporów 
w warszawskim biurze White & Case. Posiada duże doświad-
czenie w zakresie prowadzenia różnorodnych postępowań są-
dowych i arbitrażowych. Wydawnictwa Legal 500 oraz Cham-
bers Global i Chambers Europe rekomendują go jako jednego 
z  najlepszych prawników w  zakresie rozwiązywania sporów 
(Band 1) w  Polsce. „Chambers Global 2012” wspomina, że 
„Paweł Pietkiewicz jest podziwiany za swoje ‘znakomite umie-
jętności komunikacyjne i zdecydowane podejście’. W środowi-
sku panuje przekonanie, że ‘udało mu się stworzyć wiodącą 
siłę’”. W latach 2007 – 2009 był członkiem grupy roboczej Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Spra-
wiedliwości prowadzącej prace nad projektem ustawy dotyczą-
cej powództw grupowych. Jest współautorem komentarza do 
ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniach grupowych 
(Wydawnictwo LexisNexis, marzec 2011). Paweł Pietkiewicz był 
arbitrem w postępowaniach prowadzonych na podstawie regu-
laminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 
w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Sądu Arbitrażo-
wego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w  Paryżu. Jest 
również członkiem Lithuanian Arbitration Association, rekomen-
dowanym jako arbiter w sporach międzynarodowych. Był Prze-
wodniczącym Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego 
przy Krajowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewia-
tan” i jest wpisany na listę arbitrów tego sądu.
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Marek Porczyński
Członek Zarządu, Marsh Polska

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warsza-
wie (Wydział Handlu Zagranicznego). W 1992 roku został sty-
pendystą międzynarodowej firmy brokerskiej Sedgwick. Pracę 
zawodową w Sedgwick Polska rozpoczął w 1993 roku, prze-
chodząc kolejne szczeble kariery zawodowej do pozycji Człon-
ka Zarządu włącznie. Od listopada 1999 roku pracuje w Marsh 
Sp. z o.o., gdzie aktualnie nadzoruje obszary: obsługi klientów 
międzynarodowych, klientów sektora finansowego, ubezpie-
czeń finansowych, ubezpieczeń komunikacyjnych. Sprawuje 
również nadzór nad procesami obsługi klientów, w tym nad ze-
społami likwidacji szkód i zarządzaniem jakością.

Dr Małgorzata  
Starczewska-Krzysztoszek
Główna Ekonomistka PKPP Lewiatan, 

członek Rady Gospodarczej przy  

Prezesie Rady Ministrów

Dr nauk ekonomicznych, Główna Ekonomistka PKPP Lewiatan, 
adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu War-
szawskiego. Członkini Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady 
Ministrów. Członkini Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospo-
darczych. Członkini High Level Group on Administative Burdens 
w  Komisji Europejskiej, a  także Financial Affairs Committee 
oraz Entrepreneurship & SME Committee w BusinessEurope. 
Członkini Komitetu Monitorującego NSRO 2007-2013, a w jego 
ramach Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. MŚP.  Członkini 
Komitetu Monitorującego PO IG.
Zajmuje się badaniem warunków rozwoju przedsiębiorstw, 
w tym innowacyjnością, analizą i oceną funkcjonowania i  roz-
woju przedsiębiorstw.
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Mirosław Szczepański
Członek Zarządu GPW w Warszawie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie oraz 
International Institute for Securities Market Development 
w  Waszyngtonie. Posiada dyplomy egzaminów państwo-
wych na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa 
oraz na syndyka masy upadłościowej. Wieloletni pracownik 
Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie S.A., gdzie 
pełnił m.in. funkcje Dyrektora Działu Notowań, Dyrektora 
Działu Rozwoju i  Współpracy Regionalnej, członka Komisji 
Egzaminacyjnej dla kandydatów na maklerów giełdowych 
oraz reprezentanta GPW w Zespole Doradczym KDPW. Na 
przełomie lat 2008-2009 odpowiedzialny za rozwój usług 
brokerskich w Raiffeisen Bank Polska S.A. Od końca 2009 
do początku 2013 roku Prezes Zarządu spółki WSEInfoEngi-
ne S.A., a od roku 2012, równolegle, Prezes Zarządu Insty-
tutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. Od początku 
kwietnia 2013 roku pełni funkcję Członka Zarządu Giełdy Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Krzysztof Szułdrzyński
Partner, PwC

Krzysztof jest partnerem w  dziale audytu i  usług doradczych 
w  PwC w  Polsce. Kieruje grupą doradztwa w  zakresie sys-
temów informatycznych, kontroli wewnętrznej, zarządzania 
ryzykiem i  audytu wewnętrznego PwC w  Europie Centralnej 
i  Wschodniej.. Grupa ta przeprowadza przeglądy systemów 
kontroli wewnętrznej i systemów IT zarówno dla celów badania 
sprawozdań finansowych jak też doradzając klientom w opty-
malizacji tych systemów.
Krzysztof jest ekspertem w zakresie kontroli wewnętrznej i ładu 
korporacyjnego. W latach 2005 – 2007 był odpowiedzialny za 
usługi doradcze związane z  wdrożeniem wymogów ustawy 
Sarbanes – Oxley w Polsce. Prowadził lub brał udział jako eks-
pert 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 du-
żych giełdowych spółek. Doradza także spółkom w budowie, 
ocenie i poprawie efektywności działania audytu wewnętrzne-
go. Współpracuje też z szefami audytu wewnętrznego 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 do-
świadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, natomiast od 
ponad 10 lat zajmuje się doradztwem w zakresie optymalizacji 
kontroli i procesów biznesowych. W ostatnich latach prowadził 
lub był zaangażowany w wiele dużych projektów mających na 
celu poprawę struktury organizacyjnej, systemu kontroli we-
wnętrznej oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.
Krzysztof jest absolwentem Wydziału Ekonomii i  Handlu Uni-
wersytetu „La Sapienza” w Rzymie.
Pracuje w  PwC od 17 lat. Mówi biegle po polsku, angielsku 
i włosku. 
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Krzysztof Zawadzki
Wiceprezes Zarządu, CFO,  

TAURON Polska Energia

Z  wykształcenia ekonomista – absolwent Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach. Jest absolwentem studiów dok-
toranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie. 
Ukończył m.in. podyplomowe studia w  zakresie między-
narodowych standardów sprawozdawczości finansowej, 
standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz 
podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. 
W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 
1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza S.A. w Bę-
dzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kon-
tynuował jako zastępca głównego księgowego w Południo-
wym Koncernie Energetycznym S.A.. Przez dwa lata, do 
sierpnia 2009 roku, zajmował stanowisko dyrektora Depar-
tamentu Rachunkowości i Podatków – głównego księgowe-
go w TAURON Polska Energia S.A.. Równolegle w różnych 
okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek 
prawa handlowego.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia 
S.A. pełni od 21 sierpnia 2009 r. kierując pracą departa-
mentów: controllingu, zarządzania finansami, rachunkowo-
ści i podatków.

22 MAJA 2013

Grupa I   Emisja obligacji na przykładzie 
doświadczeń GPW  
Izabela Olszewska – Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku, 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
Piotr Kajczuk – Dyrektor Biura Ekonomiczno-
Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie 

Grupa II   Zarządzanie płynnością grupy 
kapitałowej w dobie spowolnienia 
gospodarczego 
Agnieszka Wasilewska-Semail, Dyrektor Pionu 
Sprzedaży Korporacyjnej, PKO Bank Polski

Grupa III   Warunki finansowania dłużnego 
z punktu widzenia inwestora 
instytucjonalnego  
 Jerzy Rozłucki, Dyrektor ds. Długu 
Korporacyjnego, PZU SA

Grupa IV   Podatkowa Grupa Kapitałowa  
– praktyczne rekomendacje  
Anna Kacprowska – Paluszek, Dyrektor biura 
polityki podatkowej PZU SA

Grupa V   Rynek inwestycji Aniołów Biznesu  
– uwarunkowania i perspektywy.  
Czy warto inwestować przed 
debiutem giełdowym?  
Dr Jacek Adamski, Doradca Zarządu, szef 
Lewiatan Business Angels 
Szymon Kurzyca, Ekspert Inwestycyjny Lewiatan 
Business Angels

Grupa VI   Ryzyko niewypłacalności 
kontrahentów – o czym warto 
pamiętać i dlaczego powinniśmy 
korzystać z ubezpieczenia 
należności handlowych?  
Marcin Olczak, Broker Dyrektor, Kierownik Zespołu 
Ryzyka Kredytowe i Polityczne, Marsh Polska 
Maciej Kalbus, Starszy Broker Specjalista, Zespół 
Ryzyka Kredytowe i Polityczne, Marsh Polska

Grupa VII   Praktyczne akspekty wykorzystania 
rozwiązań wspierających 
zarządzanie efektywnością  
na przykładzie największych spółek 
w Polsce i na Świecie. Rzetelna 
informacja zarządcza  
Michał Kozłowski, Dyrektor rozwiązań Enterprise 
Performance Management w firmie Oracle

Warsztaty tematyczne
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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 2012 debiuty na rynkach akcji  uplasowały  GPW na 
pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby nowych 
firm i piątym miejscu pod względem wartości wprowadzo-
nych przez nie ofert pierwotnych.

GPW prowadzi obrót na następujących rynkach:
•	 Główny Rynek GPW działa od uruchomienia Giełdy  

16 kwietnia 1991 r. Przedmiotem obrotu są tu m.in. ak-
cje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, produkty struktu-
ryzowane, 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 
top 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.

Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółka publiczną notowaną 
na własnym parkiecie.

Partner strategiczny Partner strategiczny
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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.

Partner strategiczny
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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.

Partner merytoryczny
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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).

Lewiatan Business Angels to najbardziej aktywna sieć anio-
łów biznesu w Polsce. Zajmuje się kojarzeniem projektów 
inwestycyjnych z  inwestorami poszukującymi projektów 
mających duży potencjał wzrostu. Umożliwia dostęp do 
wyselekcjonowanych pomysłów biznesowych jednocze-
śnie zapewniając wsparcie w  ich ewaluacji. Transakcje 
obsługują eksperci przeszkoleni przez specjalistów o mię-
dzynarodowej renomie. Umożliwia również koinwestycje 
wspólnie z funduszami venture capital. Dzięki sieci powsta-
ły m.in. W Biegu Cafe, Polidea,  Air Ventures czy MedicAl-
gorythmics. Sieć jest członkiem Europejskiej Sieci Aniołów 
Biznesu (European Business Angels Network – EBAN). 
Działa w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Pry-
watnych Lewiatan skupiającej blisko 4 tys. firm zatrudniają-
cych ponad 700 tys. osób.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego
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Marsh jest światowym liderem w dziedzinie zarządzania ryzy-
kiem i ubezpieczeń majątkowych. Firma należy do grupy Marsh 
& McLennan Companies, oferującej specjalistyczne usługi oraz 
doradztwo obejmujące m.in.: zarządzanie ryzykiem i ubezpie-
czeniami, reasekurację, zarządzanie kapitałem ludzkim. Dzięki 
międzynarodowemu doświadczeniu oraz doskonałej znajomo-
ści rynku lokalnego Marsh tworzy rozwiązania dopasowane do 
indywidualnych potrzeb swoich Klientów.

Dlaczego Marsh?
•   Pozyskane zaufanie i bardzo dobra znajomość rynku, produk-

tów ubezpieczeniowych oraz poszczególnych branż, co po-
twierdza ponad 140 lat globalnego doświadczenia oraz ponad 
20-letnia działalność na polskim rynku.

•   Unikalne doświadczenie - do grona Klientów Marsh należą firmy 
działające w różnych sektorach gospodarki, przedsiębiorstwa 
średniej i dużej wielkości, podmioty publiczne, stowarzyszenia, 
organizacje świadczące usługi specjalistyczne oraz osoby pry-
watne,

•   Szeroki wachlarz dodatkowych usług brokerskich i fachowe 
doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem.

Więcej informacji: www.marsh.pl  

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. 
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Zarządzanie Ryzykiem  
– rola CFO w spółkach giełdowych

21 – 22 maja 2013 roku, Hotel Warszawianka, Jachranka

PartnerPartner

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

Partner

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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