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Relacja składki członkowskiej i świadczeń

Rodzaj działalności 2009 2017

Konferencje 9 27

Kongresy 2 4

Działalność regulacyjna w kraju

Aktywność regulacyjna w UE

Działalność doradcza dla spółek

Indywidualne spotkania z zarządami

Konsultacje konspektów raportów 
niefinansowych
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Wysokość składki, gdyby od początku była indeksowana o wartość inflacji 29 913 zł

W latach 1993-2008 składka 
pozostawała na niezmiennym poziomie 5 000 zł

2009: zmiana wysokości 
składki i jej rozbicie 
na 4 poziomy 15 000 zł

2 500 zł
5 000 zł

10 000 zł
Przeciętna wysokość składki w 
latach 2013-2017 spadła o 14%

6 631 zł

Składka członkowska SEG w relacji do inflacji w latach 1993-2018

2,3x więcej korzysta przeciętna spółka 
członkowska, niż wpłaca do SEG

Średnia składka
2013-2017

Średnia wartość 
udokumentowanych 
korzyści 2013-2017

7 199 zł 16 273 zł

Jak spółki SEG korzystają z członkostwa?

Jak SEG rozwinęło świadczenia dla spółek przy utrzymaniu niezmiennej składki?
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Kluczowa decyzja dla przyszłości SEG

Przewidywane skutki podjęcia decyzji o uchwaleniu nowych (od 2019 roku) 
stawek składki członkowskiej

W obecnej sytuacji Stowarzyszenie doszło do granic możliwości dalszego rozwoju. Kurcząca się baza spółek 
notowanych, zwielokrotnienie prac legislacyjnych nad regulacjami wpływającymi na spółki przy jednoczesnym 
wzroście kosztów wynagrodzeń i usług powodują, że członkowie SEG powinni podjąć decyzję odnośnie dalszego 
kształtu finansowania Stowarzyszenia.
W dniu 28 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków SEG podjęło uchwałę o podwyższeniu składek 
począwszy od roku 2019 (składki w roku 2018 pozostaną bez zmian).

Dla spółek: Sładka na poziomie 
roku 2009

Składka zapewniająca 
utrzymanie status quo

notowanych 
na NC 2,5 tys. zł 4,5 tys. zł

W przypadku, gdyby łączne 
przychody po podwyższeniu 
składek były istotnie wyższe

od dotychczasowych, 
Stowarzyszenie będzie mogło 

zapewnić Członkom nowe
usługi niosące wartość dodaną

o kapitalizacji 
do 200 mln zł 5 tys. zł 9,5 tys. zł
o kapitalizacji 
200 mln zł – 1 

mld zł
10 tys. zł 14,5 tys. zł

o kapitalizacji 
pow. 1 mld zł 15 tys. zł 19,5 tys. zł

Budżet SEG

Zmniejszanie liczby 
emitentów i wzrost kosztów 
(inflacja, płace) wymuszą 
stopniowe ograniczanie 
działalności

Podniesienie składki 
rocznej o 2-4 tys. zł pozwoli 
zrekompensować wzrost 
kosztów funkcjonowania

Legislacja

Ograniczanie działań 
legislacyjnych.
Brak głosu emitentów na 
etapie tworzenia prawa 
będzie skutkować 
powstawaniem kolejnych 
regulacji szkodliwych dla 
spółek

Utrzymanie obecnego 
„pasywnego” 
zaangażowania SEG 
w prace legislacyjne na 
poziomie krajowym 
i unijnym

Inicjowanie działań 
legislacyjnych na poziomie 
UE (implementowanych 
następnie na poziom 
krajowy) mających na celu 
eliminację niekorzystnych 
rozwiązań (dotychczasowe 
doświadczenia SEG 
wskazują, iż dobra 
argumentacja pozwala na 
dokonanie zmian)

Konferencje

Stopniowe zmniejszanie 
liczby kongresów 
i konferencji w miarę 
wzrostu kosztów ich 
organizacji i/lub 
wprowadzenie odpłatności

Utrzymanie 
dotychczasowej bogatej 
oferty edukacyjnej SEG, 
nieodpłatnej dla Członków

Kolejne wydarzenia 
edukacyjne dotyczące 
różnych aspektów 
funkcjonowania spółki 
giełdowej oraz spraw 
ważnych dla 
przedsiębiorstw

Doradztwo

Brak możliwości sprawnej 
odpowiedzi doradczej
i konsultacyjnej SEG na 
indywidualne potrzeby 
wynikające ze 
zmieniającego się 
otoczenia spółek

Kontynuacja 
dotychczasowej 
intensywnej działalności 
doradczo-konsultacyjnej 
SEG

Rozszerzenie działalności 
doradczej o nowe tematy 
ważne dla spółek (np. 
alternatywne formy 
pozyskiwania kapitału)

Nowe usługi 
SEG Brak Brak

Rozwój nowych usług (np. 
konferencje spółek dla 
inwestorów lub materiały 
informacyjne)


