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27 PAŹDZIERNIKA 2021 \ DZIEŃ I

10:30-12:00  Rejestracja gości oraz kawa powitalna

12:00-12:30   Oficjalne otwarcie i powitanie gości

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:30-13:30   Dyskusja panelowa I: Nowe wyzwania raportowania zrównoważonego rozwoju

 › 2021 - wyliczanie zgodności z Taksonomią Sustainable Finance

 › 2022 - raportowanie do instytucji finansowych zgodnie z SFDR (2019/2088)

 › 2023 - CSRD i unijny standard raportowania

 › Jak wykorzystać przewagę spółek giełdowych

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 dr Jarosław Bogacz, Członek Zarządu, Polenergia 

 Piotr Borowski, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  

 Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor, Fundacja Frank Bold 

 Irena Pichola, Partner, Deloitte

13:30 - 14:30   Lunch

14:30-15:15   Dyskusja panelowa II: Funkcjonowanie spółek w postcovidowej rzeczywistości

 › Jaka będzie nowa normalność

 › Wpływ pracy hybrydowej na finanse spółki

 › Nowe modele biznesowe

 › Zatory płatnicze a funkcjonowanie spółki

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Michał Bogacz, Radca Prawny, Partner, Olesiński & Wspólnicy 

 dr Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista, Bank Pekao 

 Michał Rakowski, Członek Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich, Grupa Amica

15:15-16:00   Dyskusja panelowa III: Cyfryzacja

 › Skutki przyspieszonej cyfryzacji

 › Nowe rozwiązania na nowe czasy

 › Cyberzagrożenia 

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Paweł Krupa, Product Manager - systemy FK/HR, Comarch  

 Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

 Andrzej Wyszomierski, Head of Data & AI, APN Promise

PROGRAM KONGRESU
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16:00-16:30   Przerwa kawowa

16:30-17:30   Dyskusja panelowa IV: Podatki i pomoc publiczna

 › Przegląd nowych wymogów i interpretacji

 › Praktyczne stosowanie i egzekwowanie regulacji podatkowych

 › Rozliczanie pomocy związanej z pandemią

 › Transfer ryzyka związanego z regulacjami podatkowymi

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 dr Jerzy Lisiecki, Prezes Zarządu, International Risk & Corporate Advisory (IRCA) 

 Adrian Stępień, Starszy Menadżer w zespole podatkowym, CRIDO 

 Piotr Wysocki, Partner, Baker McKenzie

17:30-19:00   Koktajle tematyczne

19:00-20:00   Kameralne spotkanie z Gościem Specjalnym, Martyną Wojciechowską

20:00   Wieczorna Gala, połączona z kolacją, wystąpieniem Gościa Specjalnego -  
 Martyną Wojciechowską, i zabawą przy muzyce

28 PAŹDZIERNIKA 2021 \ DZIEŃ II

7:00-8:30   Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

9:00-10:30   I TURA - Warsztaty tematyczne w gupach

10:30 - 11:00   Przerwa kawowa

11:00 - 12:30   II TURA - Warsztaty tematyczne w gupach

12:30 - 13:30   Lunch

13:30-15:00   Analiza kosztów funkcjonowania spółek giełdowych

 › Koszty bezpośrednie i pośrednie 

 › Istniejące i potencjalne korzyści wynikające z notowania

 › Pożądane zmiany

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
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WARSZTATY TEMATYCZNE

28 PAŹDZIERNIKA 2021 

GRUPA I   Polski Ład oczami przedsiębiorców, pracodawców i pracowników (zagadnienia dotyczące PIT i CIT)

 › Polski Ład a PIT i ZUS w pigułce:

 › Najważniejsze zmiany systemowe, a oczekiwania rynkowe

 › Jakie zmiany czekają pracowników, pracodawców i członków zarządu, a jakie osoby prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą?

 › Polski Ład a kwestie CIT:

 › Rezydencja podatkowa – więcej polskich Spółek!

 › Co by tu jeszcze…”, czyli inne zmiany, ułatwienia i utrudnienia dla biznesu

 Mateusz Stańczyk, Partner w zespole doradztwa podatkowego, CRIDO 

 Michał Wodnicki, Partner w zespole doradztwa podatkowego, CRIDO

GRUPA II   Znaczenie DPSN2021 dla rozwoju rynku i emitentów

 › Poziom wdrożenia nowego kodeksu

 › Jakość wyjaśnień niestosowania zasad

 › Możliwe konsekwencje dla rynku i poszczególnych spółek

 Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

 Janusz Sochański, Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GRUPA III   Nowoczesne środowisko analityczne - jak obniżyć koszty i zbudować przewagę konkurencyjną

 › Wyzwania związane z analizą danych i jak sobie z nimi poradzić?

 › Uruchomienie nowoczesnego środowiska analitycznego w chmurze. Od projektu pilotażowego do 

wdrożenia produkcyjnego

 › Korzyści z wdrożenia Modern Data Platform

 › Od czego zacząć: Envisioning Workshop, Business Value Assessment, Modern Data Platform in a Day 

Workshop, Modern Data Platform Proof of Value?

 › Podsumowanie i Q&A

 Sławomir Zabłocki, Data Platform Solution Architect, APN Promise

GRUPA IV   Kluczowe zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu

 › Działalność innowacyjna i pro-rozwojowa - zachęty podatkowe  

i zmiany przewidywane w Nowym Ładzie

 › Podatek u źródła - „poluzowanie” przepisów od 2022 r.

 › Wybrane przepisy uszczelniające w Nowym Ładzie

 › Wybrane kwestie w podatku VAT

 Piotr Maksymiuk, Senior Associate, Baker McKenzie 

 Piotr Tatara, Senior Associate, Baker McKenzie 

 Piotr Wysocki, Partner, Baker McKenzie

I TURA: 9:00-10:30 II TURA: 11:00-12:30
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PRELEGENCI

 PIOTR BIERNACKI
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

Piotr Biernacki od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje 

się w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził 

komunikację oraz doradzał setce spółek notowanych na GPW, Euronext i OMX. 

Autor i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca 

regulacji środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. 

Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, 

której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na 

rynkach kapitałowych i finansowych. Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście 

szkoleń dla zarządów i kadry menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona 

Emitenta organizowanegoprzez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. 

Autor publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, 

aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.

Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji 

finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability 

i information design.

 DR JAROSŁAW BOGACZ
Członek Zarządu, Polenergia

Od 2019 roku związany z Grupą Polenergia, gdzie sprawuje funkcję członka Zarządu Grupy 

odpowiedzialnego za obszar obrotu i sprzedaży. W energetyce zawodowej pracuje od 22 

lat, pełniąc w latach 2005 - 2019 funkcje m.in. Dyrektora odpowiedzialnego za handel na 

rynku hurtowym w Grupie EDF w Polsce oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Grupie ENGIE 

w Polsce. W latach 2015 - 2016 był Radcą Ministra Gospodarki ds. energetyki odnawialnej 

i pierwszym Prezesem Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej. Jest członkiem Towarzystwa 

Obrotu Energią Elektryczną i Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Absolwent 

Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2020 roku również na 

Politechnice Śląskiej otrzymał tytuł doktora.
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 MICHAŁ BOGACZ
Radca Prawny, Partner, Olesiński & Wspólnicy

Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i prawa rynków 

kapitałowych. Od ponad 10 lat doradza spółkom kapitałowym notowanym na GPW 

w Warszawie oraz dużym przedsiębiorcom z kapitałem polskim i zagranicznym, budując 

z klientami długofalowe relacje. Działa kompleksowo i strategicznie, uwzględniając specyfikę 

prawną i podatkową, ale przede wszystkim biznesową.

W ramach praktyki rynku kapitałowego zarządza zespołem doradzającym spółkom 

publicznym m.in. przy emisjach akcji i obligacji, transakcjach na rynku i poza rynkiem, 

restrukturyzacjach w grupach kapitałowych, kształtowaniu polityk informacyjnych oraz 

raportowaniu giełdowym.

Zrealizował projekty obejmujące m.in. wprowadzenie akcji spółek na giełdę (IPO i SPO), 

emisje obligacji, negocjacje umów inwestycyjnych wraz z pakietami zabezpieczeń, doradztwo 

transakcyjne, przekształcenia i połączenia spółek, projekty restrukturyzacyjne. Strategiczny 

doradca zarządów i rad nadzorczych. Doradzając klientom korzysta z bogatego doświadczenia 

w zakresie prawa podatkowego.

Z O&W związany od 2009 roku. Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego 

oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz 

prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach, w tym organizowanych we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Wyróżniony tytułem Recommended lawyer 

w międzynarodowym rankingu The Legal 500 w kategorii Capital markets (2021).

 PIOTR BOROWSKI
Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. odpowiedzialny  

za Pion Operacji i Regulacji GPW 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz 

dyplom MBA. Od początku kariery zawodowej związany z polskim rynkiem kapitałowym. 

Pełnił funkcje menedżerskie w bankach i domach maklerskich, był członkiem Zarządu 

Izby Domów Maklerskich, pracował jako konsultant w projektach doradczych dot. rozwoju 

rynków kapitałowych. Z GPW związany od 2007r., gdzie do 2016r. pełnił funkcje menedżerskie 

w obszarze strategii i analiz, relacji inwestorskich, rozwoju biznesu. Od sierpnia 2018 r. członek 

Zarządu GPW.
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 DR MIROSŁAW KACHNIEWSKI
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie 

koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną 

i edukacyjną. 

Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za 

negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu 

Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, 

dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja 

przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, integracja rynku 

finansowego UE. 

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). 

Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru 

nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

 PAWEŁ KRUPA
Product Manager - systemy FK/HR, Comarch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje doświadczenie zdobywał 

w firmach audytorskich – przez kilka lat w jednej z firm wielkiej czwórki zajmował się 

m.in. badaniami oraz przeglądami sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz 

międzynarodowych grup kapitałowych.

Zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w przedsiębiorstwach 

wykorzystuje obecnie w procesie projektowania, współtworzenia i rozwoju produktów 

Comarch, głównie aplikacji Comarch ESEF, Comarch e-Sprawozdania, Comarch PPK, oraz 

modułów księgowych systemów ERP.

Do zadań Pawła należy również współpraca z instytucjami finansowymi/bankowymi oraz 

koordynacja prac w zakresie tworzenia integracji pomiędzy środowiskami informatycznymi 

tych instytucji a produktami Comarch ERP.

Swoim doświadczeniem Paweł dzieli się jako prelegent podczas konferencji i spotkań 

z klientami systemów Comarch ERP, wspiera również analizy sprawozdań finansowych 

klientów.
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 BARTOSZ KWIATKOWSKI
Dyrektor, Fundacja Frank Bold

Prawnik z 10 letnim doświadczeniem zawodowym specjalizujący się w prawie ochrony 

środowiska, prawie antykorupcyjnym i przejrzystości życia publicznego. Dyrektor Fundacji 

Frank Bold, wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, członek Rady 

Programowej Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie oraz wspólnik w kancelarii radców 

prawnych Frank Bold.

Ekspert prawny polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych.

Autor licznych opracowań, analiz prawnych i poradników dla obywateli i obrońców praw 

obywatelskich z zakresu przejrzystości życia publicznego, odpowiedzialności przedsiębiorców, 

raportowania niefinansowego oraz ochrony środowiska, w tym m.in. autor polskiego rozdziału 

w przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej opracowaniu Study on due diligence 

requirements through the supply chain. Part III, country reports (2020), współautor The state 

of sustainability reporting in the Visegrad Region (2020) oraz redaktor Podstawowej analizy 

obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć 

związanych z działalnością przedsiębiorstw (2020). Lider w Europie Środkowo-Wschodniej 

projektu Improving climate and sustainability corporate disclosure policies to enable 

sustainable finance finansowanego przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną. 

Wykładowca podczas warsztatów z zakresu zagadnień prawnych dotyczących jakości 

powietrza dla urzędników oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych 

i Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka dla pracowników KPK OECD 

z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Autor 

zawiadomień w ramach procedury KPK OECD dotyczących naruszenia wytycznych OECD dla 

przedsiębiorstw wielonarodowych w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska, w tym 

zagadnień związanych z jakością powietrza, zmianami klimatycznymi oraz raportowaniem 

niefinansowym.
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 DR JERZY LISIECKI
Właściciel i Prezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej IRCA  

- International Risk & Corporate Advisory (IRCA)

Jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu w Kolonii. Doktoryzował się na Uniwersytecie 

w Oksfordzie. Pracując dla Credit Suisse First Boston w Londynie i Deutsche Bank we Frankfurcie 

nad Menem zdobył siedmioletnie doświadczenie w międzynarodowej bankowości. 

Był założycielem i wiceprezesem polskich spółek ubezpieczeniowych największego 

europejskiego koncernu ubezpieczeniowego Allianz oraz założycielem i prezesem polskich 

spółek ubezpieczeniowych niemieckiego koncernu SIGNAL IDUNA. 

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie i doskonała reputacja zapewniają mu szerokie 

uznanie na polskim rynku ubezpieczeniowym.

 IRENA PICHOLA
Partner, Deloitte

Irena ma 20-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie strategicznym ESG. To partner 

odpowiedzialny za doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej 

w Deloitte. 

Jest również bardzo aktywna w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się 

problematyką zrównoważonego rozwoju.

 DR ERNEST PYTLARCZYK
Główny Ekonomista, Banku Pekao

Dyrektor Centrum Analiz i Transformacji Cyfrowej w Banku Pekao S.A. Wcześniej związany 

z Citigroup i mBankiem, gdzie był odpowiedzialny za analizy makroekonomiczne, strategię 

grupy, nadzór właścicielski oraz relacje inwestorskie. Dr n. ekonomicznych. Researcher 

na Uniwersytecie w Hamburgu i Niemieckim Bundesbanku. Autor i współautor publikacji 

ekonomicznych, m.in. książki „Paradoks Euro”.
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 SŁAWOMIR PANASIUK
Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych  

oraz Zarządu Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP

Menedżer, ekspert w zakresie rynków finansowych, zarządzania, rozwoju i bezpieczeństwa 

systemów informatycznych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. Absolwent Wojskowej 

Akademii Technicznej, magister inżynier Wydziału Cybernetyki oraz studiów podyplomowych 

z zakresu informatyki. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, 

dyscyplina nauki o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe 

studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry - IESE. 

Posiada certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL wystawiony 

przez EXIN (Examination Institute for Information Science).

Wiceprezes Zarządu dwóch instytucji infrastruktury polskiego rynku finansowego. Z KDPW, 

centralnym depozytem papierów wartościowych, związany jest od 1999 r. Członek Zarządu 

KDPW od 2006 r., a od 2009 r. Wiceprezes Zarządu. Od 2011 r. również Wiceprezes Zarządu, 

wydzielonej ze struktur KDPW, izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W obu spółkach odpowiada za 

obszar technologiczny i operacyjny. Nadzorował realizację szeregu projektów podnoszących 

jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek 

finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych. 

Członek Komitetów Nadzorczych WIBOR oraz WIG przy GPW Benchmark S.A. Jest Zastępcą 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe S.A. Od 2016 r. członek ISDA 

CCP Committee, a od 2017 r. członek CCP12 Executive Committee. Od 2018 r. jest członkiem 

Euro Cyber Resillience Board ds. Paneuropejskich Infrastruktur Finansowych (ECRB), forum dla 

strategicznych dyskusji pomiędzy podmiotami infrastruktury rynku finansowego, działającym 

przy Europejskim Banku Centralnym.
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 MAGDALENA RACZEK-KOŁODYŃSKA
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum 

Akademickiego oraz London School of Public Relations. Studiowała również w Johannes 

Gutenberg-Universität w Mainz. 

Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się 

w SEG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2016 współtworzyła projekt 

„Analiza ESG spółek w Polsce”. W latach 2011-13 członek Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych 

Inwestycji, działającej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. 

W latach 2012-2013 Członek Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu.

Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek 

giełdowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu m.in: „Strona www jako element 

komunikacji spółki giełdowej z uczestnikami rynku kapitałowego (2009)”, „Wpływ Konkursu 

Złota Strona Emitenta na komunikację spółki notowanej z otoczeniem” (2010), „Strony 

internetowe spółek giełdowych - analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji 

konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).

 MICHAŁ RAKOWSKI
Członek Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich, Grupa Amica

Członek zarządu ds. finansowych i zasobów ludzkich w Grupie Amica od 2019 roku. Wcześniej 

pełnił funkcję głównego księgowego i prokurenta. W latach 2010-2017 zasiadał w zarządzie 

spółki Amica Handel i Marketing. Od 2008 roku członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Amicis. 

Z Grupą Amica związany od blisko 20 lat. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Absolwent 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 ADRIAN STĘPIEŃ
Starszy Menadżer w zespole podatkowym, CRIDO

Doradca podatkowy i starszy menadżer w Zespole Tax Litigation w CRIDO. Adrian posiada 

wiele lat doświadczenia w reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi, 

wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Specjalizuje się w sporach z zakresu podatków dochodowych, w szczególności związanych 

z przekształceniami, strukturyzacją transakcji, planowaniem podatkowym, cenami 

transferowymi oraz zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej. 

Z sukcesami reprezentował klientów w skomplikowanych, często precedensowych sporach, 

w tym postępowaniach przed NSA o wartości przedmiotu zaskarżenia przekraczającej 100 

mln złotych. prawniczych. Od 2011 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.
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 ROBERT WĄCHAŁA
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych SGH 

w Warszawie. Przez 23 lata był związany z organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym. 

W latach 1996-2006 pracownik KPWiG, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu 

Informacji i Analiz. W latach 2007-2019 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kierował 

kolejno pracami Departamentu Nadzoru Obrotu, Departamentu Infrastruktury Rynku 

Kapitałowego i Nadzoru Obrotu oraz Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego.

Jako dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu (2007-2018), nadzorował wykonywanie przez 

emitentów obowiązków informacyjnych, wykrywanie przestępstw manipulacji i wykorzystania 

informacji poufnych, wykonywanie przez inwestorów obowiązków notyfikacyjnych 

o transakcjach oraz przestrzeganie przepisów o przejęciach spółek publicznych.

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych (1999-2001). Członek Komisji 

Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (2004-2007). Członek Komitetu 

Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-2019).

 MARTYNA WOJCIECHOWSKA
Dziennikarka, podróżniczka, autorka książek

Związana z telewizją TVN od 1998 roku. Z wykształcenia ekonomistka z dyplomem MBA, 

z zamiłowania dziennikarka. Przez 10 lat pełniła funkcję redaktor naczelnej polskiej edycji 

magazynów “National Geographic” i “NG Traveler”. Podróżniczka, zrealizowała ponad 100 

odcinków autorskiej serii podróżniczej “Kobieta na krańcu świata”, która emitowana jest 

w ponad 60 krajach na świecie. Autorka cyklu podcastów i video na YouTube DALEJ. Jako 

druga Polka zdobyła Koronę Ziemi (Mount Everest w 2006 roku), jako pierwsza kobieta 

z Europy Środkowo-Wschodniej ukończyła rajd Dakar. Autorka 15 bestsellerowych książek. 

Wielokrotnie nagradzana prestiżowymi nagrodami m.in. wybrana przez BBC Knowledge 

najbardziej pożądanym pracodawcą, Kobieta Roku 2009, Osobowość́ Roku 2011 i 2014, 

Najbardziej Wpływowa Kobieta roku 2014 w kategorii Media w rankingu Gazety Wyborczej, 

laureatka Wiktora 2014 w kategorii Wyjątkowa Osobowość́ i Telekamery 2016, 2017 i 2019 (złota 

Telekamera), zdobywczyni nagrody za najlepszy projekt książkowy roku 2014 w plebiscycie 

National Geographic Society w Waszyngtonie. Laureatka Złotej Nimfy za film dokumentalny 

“Ludzie Duchy” na festiwalu w Monte Carlo. Co roku w TOP3 rankingu „Forbes” najbardziej 

wartościowych marek osobistych w Polsce. Założycielka Fundacji UNAWEZA, działającej 

na rzecz wyrównywania szans kobiet i dzieci na całym świecie. W celu wspierania Fundacji 

powstał również sklep internetowy Martyna.World. Posiada m.in. własną markę kawy “Kawa 

z Krańca Świata” i własną kolekcję odzieżową „MUUV by Martyna”.



CFO IX KONGRES
SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG

27-28 X 2021 r. 
Hotel Warszawianka w Jachrance

SEG .ORG .PL

 PIOTR WYSOCKI
Partner, Baker McKenzie

Piotr Wysocki specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatków dochodowych 

oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Od dwudziestu lat doradza polskim spółkom 

oraz międzynarodowym korporacjom z różnych branż. Piotr specjalizuje się w transakcjach 

fuzji i przejęć, transakcjach finansowych oraz na rynku kapitałowym. Doradza przy 

inwestycjach przeprowadzanych przez fundusze private equity oraz przy kompleksowych 

krajowych i międzynarodowych transakcjach reorganizacyjnych. Piotr doradza również 

przy opracowaniu oraz wdrażaniu koncepcji międzynarodowych struktur inwestycyjnych 

i finansowych, reprezentuje klientów w kontrolach podatkowych oraz sporach przed 

sądami administracyjnymi, doradza złożonych transakcjach reorganizacyjnych, zagadnień 

dotyczących podatku u źródła, zagranicznego zakładu, struktury inwestycji polskich 

podmiotów w innych krajach, a także w zakresie inwestycji w Polsce.

 ANDRZEJ WYSZOMIERSKI
Head of Data & AI, APN Promise

Architekt rozwiązań SQL/BI w technologiach Microsoft z umiejętnościami zarządzania 

projektami informatycznymi, posiadający ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji 

profesjonalnych projektów IT (od administracji, utrzymania, aż po analizę i przygotowanie 

dedykowanych rozwiązań). Obecnie w APN Promise jest Architektem BI i Liderem 

zespołu Business Intelligence. Jako Team Leader planuje strategię rozwoju kompetencji 

poszczególnych osób w zespole w kierunku najbardziej przyszłościowych i popularnych 

na rynku technologii bazodanowych i raportowych. Razem ze swoim zespołem realizuje 

największe projekty Business Intelligence w Polsce.
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PARTNERZY KONGRESU

PARTNER STRATEGICZNY

 Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych nad Wisłą. Posiada 

największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w najnowocześniejszych 

technologiach m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz #hello5G. Dostarcza 

usługi telefonii komórkowej dla 15,8 mln klientów oraz szerokopasmowy internet do ponad 

2,7 mln klientów. W zasięgu sieci światłowodowej firmy znajduje się ponad 5 mln gospodarstw 

domowych w kraju. Orange Polska prowadzi własną działalność B+R i jest dostawcą 

kompleksowych rozwiązań IoT, ICT i cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji: www.orange.pl

PARTNERZY GŁÓWNI

 Warszawskie biuro Baker McKenzie powstało w 1992 r. i obecnie zatrudnia niemal 100 

prawników i doradców podatkowych, co czyni nas jedną z największych kancelarii prawnych 

w Polsce. 

 Biuro warszawskie świadczy usługi prawne dla wiodących światowych korporacji 

międzynarodowych, jak również dla przedsiębiorstw lokalnych. Zakres naszych usług 

obejmuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w niemal wszystkich dziedzinach 

prawa gospodarczego. Zdobyliśmy unikalne doświadczenie w realizacji wielu ważnych, 

często pionierskich projektów i transakcji. 

 Działamy aktywnie w organizacjach gospodarczych oraz jesteśmy zaangażowani 

w opiniotwórczą działalność w mediach. Oferujemy rozległą wiedzę lokalną, a także 

perspektywę międzynarodową.

Więcej informacji: www.bakermckenzie.com
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 Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz 

pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków 

publicznych i innych dostępnych źródeł. 

 Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające 

się otoczenie biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. 

Wspieramy klientów - niezależnie od branży i skali działalności - w sposób pozwalający im 

bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewniamy zarówno doradztwo na najwyższym 

poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej działalności. 

  Zaangażowanie i praca naszego ponad 250-osobowego zespołu zostały wielokrotnie 

docenione, zarówno przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez 

niezależne gremia. Ma to swoje odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych i firm 

wspierających działalność B+R i innowacje, w których zajmujemy najwyższe pozycje. 

 Jesteśmy doradcami, nie audytorami. Jesteśmy polską firmą konsultingową. Dzięki 

przynależności do międzynarodowej organizacji Taxand wspieramy klientów w rozwoju ich 

biznesu również za granicą.  

Więcej informacji: www.www.crido.pl 

 Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) prowadzi 

platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami 

pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki 

referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. GK GPW obejmuje kluczowe instytucje rynku kapitałowego 

i towarowego w Polsce , a prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie 

Środkowej i Wschodniej. W 2018 r. agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski 

rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. GPW to najważniejszeźródło pozyskiwania 

kapitału dla przedsiębiorstw i samorządów w regionie, które przyczynia się do dynamicznego 

rozwoju polskiej gospodarki, tworzeniu nowych miejsc pracy, wspieraniu konkurencyjności 

polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i w efekcie wzrostu zamożności 

polskiego społeczeństwa. Obecność na rynku kapitałowym przynosi przedsiębiorcom także 

inne korzyści takie jak wzrost rozpoznawalności, wiarygodności, efektywności i przejrzystości 

zarządzania. Warszawski parkiet aktywnie stawia na rozwój poprzez realizację Strategii 

#GPW2022, koncentrując się zarówno na poszerzaniu oferty produktowej, jak również 

innowacyjnych m.in. z dziedziny nowych technologii. GPW jest także szczególnie atrakcyjnym 

miejscem dla spółek z sektora gier. Grupa Kapitałowa GPW prowadzi działalność także 

w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. 

Grupa Kapitałowa GPW od lat konsekwentnie i systematycznie buduje wartość dla swoich 

akcjonariuszy. 

Więcej informacji: www.gpw.pl
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PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 Comarch to globalny koncern informatyczny założony w 1993 roku przez profesora Janusza 

Filipiaka jako uniwersytecki spin-off. W 1999 r. firma przeprowadziła pierwszą ofertę 

publiczną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i teraz, po 28 latach od 

założenia, zatrudnia ponad 6500 pracowników na całym świecie. Wielkość firmy pozwala 

na realizację dużych kontraktów, pozostając jednocześnie efektywną i elastyczną w zakresie 

sprzedaży, badań i rozwoju oraz dostaw. Comarch zdobył doświadczenie w najważniejszych 

branżach (w telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, 

infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia, a także w sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw) dzięki projektom zrealizowanym dla największych 

polskich i światowych marek. Janusz i Elżbieta Filipiak są właścicielami większości udziałów 

w Comarch. Kontrola właścicielska pozwala na zdefiniowanie i wykonanie rocznych strategii 

dostosowanych do zmieniającego się, globalnego środowiska biznesowego. Siedziba główna 

Comarchu znajduje się w Krakowie, który obecnie jest uznawany za globalne centrum usług 

informatycznych. Firma posiada również ośrodki badawczo-rozwojowe zlokalizowane we 

wszystkich największych miastach w Polsce, a niektóre w Niemczech i we Francji. 

Więcej informacji: www.comarch.pl

 International Risk & Corporate Advisory (IRCA) jest wysoce specjalistyczną, niezależną 

spółką o międzynarodowym rodowodzie, świadczącą usługi doradcze i brokerskie w sferze 

ubezpieczeń. Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

 W portfelu IRCA znajduje się wiele spółek giełdowych, notowanych zarówno na Giełdzie 

Papierów Wartościowych, jak też na rynku NewConnect, czy też obecnych na Catalyst. IRCA 

jest partnerem dla polskich oraz międzynarodowych grup kapitałowych, jak również dla 

wymagających Klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

 IRCA współpracuje ze wszystkimi ubezpieczycielami w Polsce oraz z zagranicznymi 

towarzystwami asekuracyjnymi operującymi na polskim rynku, wybierając najbardziej 

korzystne, optymalne i najnowocześniejsze rozwiązania dla naszych Klientów. Wysokie 

kompetencje pracowników IRCA są dla naszych Klientów gwarancją najwyższej jakości 

doradztwa i obsługi. Pracownicy IRCA to absolwenci czołowych uczelni krajowych 

i zagranicznych, z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, zdobytym 

w krajowych i międzynarodowych spółkach działających w branży ubezpieczeniowej - tak 

w towarzystwach ubezpieczeń, jak i spółkach brokerskich.

Więcej informacji: www.irca.pl
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 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest centralną instytucją odpowiedzialną 

za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu 

instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych standardach, 

w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji 

zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również 

prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. KDPW realizuje również szereg 

usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, 

zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.

 Od listopada 2012 r. KDPW oferuje także usługę Repozytorium Transakcji. Dzięki tej usłudze 

wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, mogą wypełnić 

obowiązek wynikający z europejskiego rozporządzenia EMIR w zakresie raportowania 

informacji do repozytoriów transakcji.

 Od dnia 29 listopada 2013 r. KDPW rozpoczął nadawanie kodów LEI, niezbędnych w procesie 

raportowania transakcji. Tym samym KDPW poszerzył swoją ofertę jako Agencja Numerująca, 

nadając kody LEI, obok świadczonej już usługi nadawania numerów ISIN. Repozytorium 

transakcji w KDPW (KDPW_TR) było jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji 

zarejestrowanych w Europie.

 31 lipca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła Krajowemu Depozytowi Papierów 

Wartościowych na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach 

jako zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu (ARM - Approved Reporting 

Mechanism). Posiadając status ARM, KDPW jest uprawniony do świadczenia usługi 

pośrednictwa w raportowaniu o transakcjach w całej Unii Europejskiej.

 W skład Grupy Kapitałowej KDPW wchodzi także izba rozliczeniowa KDPW_CCP, która 

w kwietniu 2014 r. uzyskała unijną autoryzację jako trzeci kontrpartner w UE. 

Więcej informacji: www.kdpw.pl 
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 Polenergia - największa polska prywatna grupa energetyczna. Powstała w wyniku połączenia 

dwóch aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding: Polish Energy Partners SA oraz Grupy 

Polenergia. W wyniku konsolidacji od 2014 roku akcje PEP SA są notowane na Warszawskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych jako Polenergia SA. 

 Misją Grupy jest aktywne wspieranie transformacji polskiego rynku energetycznego poprzez 

rozwój gospodarki niskoemisyjnej, czystych i odnawialnych źródeł energii, a także dążenie 

do osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Aby osiągnąć ten 

cel, wykorzystuje nowoczesne i skuteczne technologie, jak również wiedzę i doświadczenie 

zespołu zarządzającego i operacyjnego. 

 Klienci Polenergii to duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz odbiorcy indywidualni 

dostrzegający wyzwania przyszłości - w tym konieczność zmiany sposobu korzystania z energii. 

Dlatego już teraz Grupa dostarcza energię z przyszłości, czyli ekosystem innowacyjnych 

rozwiązań oparty całkowicie na czystej i zielonej energii odnawialnej. 

 Jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła nowy standard Energia 2051, który wyprzedza 

rynek o 30 lat. Polenergia Sprzedaż gwarantuje neutralne klimatycznie produkty, które oferują 

w każdej godzinie pokrycie zapotrzebowania klientów przez energię generowaną z polskich 

źródeł odnawialnych. 

 Strategicznymi projektami realizowanymi przez Grupę są: budowa farm wiatrowych na 

Bałtyku o mocy 3000 MW oraz rozwój produkcji zielonego wodoru.

Więcej informacji: www.polenergia.pl

 Olesiński & Wspólnicy to firma doradcza specjalizująca się w obszarze prawa, podatków, 

księgowości i analiz finansowych. Działa na rynku od 16 lat, posiada biura w czterech miastach 

w Polsce (Warszawa, Wrocław, Kraków i Gliwice).

  O&W wyróżnia kompleksowe podejście do doradztwa w zakresie rynków kapitałowych.

  Zespół rynków kapitałowych łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz prawa 

gospodarczego i handlowego. Na potrzeby konkretnych projektów do zespołu dołączają 

specjaliści z różnych komplementarnych obszarów, którzy posiadają kompetencje m.in. 

w zakresie compliance, rachunkowości i finansów, prawa pracy czy M&A. Umożliwia to 

podejmowanie złożonych projektów i kompleksową odpowiedź na potrzeby klientów 

giełdowych.

  W międzynarodowym rankingu The Legal 500 w 2021 roku firma znalazła się wśród 

najlepszych kancelarii w Polsce otrzymując wyróżnienie w kategorii Capital markets.

Więcej informacji: www.olesinski.com



CFO IX KONGRES
SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG

27-28 X 2021 r. 
Hotel Warszawianka w Jachrance

SEG .ORG .PL

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

 Mamy za sobą wiele lat doświadczeń. Działając od 1991 roku współtworzyliśmy i zmienialiśmy 

polski rynek technologiczny. Jako największy w Polsce Certyfikowany Partner Microsoft, 

czujemy się od-powiedzialni za sukces naszych klientów i partnerów, dlatego jednym 

z najważniejszych zadań, które przed sobą stawiamy, jest zrozumienie ich potrzeb.

 Wspieramy klientów i partnerów na każdym etapie ich kontaktu z technologią – nasza grupa 

ponad 200 specjalistów, architektów IT, programistów oraz inżynierów pomaga planować 

zakupy licencyj-no-sprzętowe, wdraża, integruje, szkoli, zapewnia wsparcie technologiczne 

oraz tworzy aplikacje dedykowane. 

 Technologia jest dla nas naturalnym środowiskiem działania, dzięki czemu stale 

optymalizujemy ja-kość naszych usług oraz aplikacji. Działamy z pasją i codzienne, nawet 

najmniejsze potrzeby, inspirują nas do tworzenia nowych rozwiązań i usług. 

 Działalność APN Promise bazuje na 4 filarach:

 › Sprzedaży oprogramowania (m.in. Microsoft, Cisco, Fortinet czy Symantec)

 › Wdrażaniu rozwiązań infrastrukturalnych, pracy grupowej oraz bezpieczeństwa

 › Tworzeniu aplikacji własnych (w tym dedykowanych) 

 › Dystrybucji oprogramowania wraz ze wsparciem dla Resellerów

 Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa, praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarki, 

administracja publiczna, służba zdrowia i edukacja. Mamy doświadczenia w branży: 

 › Finansowej i ubezpieczeniowej 

 › Energetycznej 

 › Handlu Detalicznego 

 › Mediów i telekomunikacji 

 › Administracji Publicznej 

 › Służbie Zdrowia 

Więcej informacji: wwwwww.promise.pl 
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 Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w konstruowaniu, dostarczaniu i obsłudze 

zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych dedykowanych 

dla realizacji wszelkiego rodzaju głosowań, badań preferencji i opinii w zebranych gremiach. 

Pracownicy spółki od 1991 roku wprowadzają na rynek rozwiązania, które znalazły zastosowanie 

między innymi w realizacji informatycznych głosowań na walnych zgromadzeniach 

spółek prawa handlowego i innych gremiów podejmujących decyzję w sposób kolegialny, 

w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat produktów 

zarówno wprowadzanych jak i istniejących na rynku, w informatycznych badaniach zjawiski 

reakcji zachodzących w określonych grupach społecznych oraz w kilkuset systemach 

informatycznych badających poziom wiedzy określonych grup społecznych. 

 Spółka dysponuje jedną z największych w kraju baz sprzętowych do przeprowadzania 

tego typu głosowań i badań jak również korzysta na co dzień z wiedzy największej grupy 

specjalistów posiadających unikalne i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rokrocznie 

specjaliści, systemy informatyczne i platformy sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad 

tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których jest głosowanie lub zebranie preferencji 

i opinii, o przeróżnej skali organizacji, od prostych po bardzo skomplikowane, zbierające dane 

od bardzo dużej liczby respondentów lub analizujące i przetwarzające bardzo złożone dane. 

Posiadając w swojej gestii bardzo dużą ilość różnych platform programowych i sprzętowych 

i bazując na bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników spółka jest w stanie 

sprostać praktycznie każdemu zleceniu i wymaganiu Klienta w swojej dziedzinie działalności. 

Spółka działa zgodnie z obowiązującymi w niej, opracowanymi na bazie wieloletnich 

i bogatych doświadczeń procedurami, unikając tym samym jakiejkolwiek przypadkowości 

w toku realizowanych przedsięwzięć. Większość Klientów spółki to podmioty o bardzo 

wysokim statusie w rankingu wielkości i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw co jednoznacznie 

daje pogląd na bardzo wysoki standard oferowanych i świadczonych przez Unicomp-WZA 

usług.

Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl
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