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28 PaźDZIERNIKa 2015    ›   ŚRODA

12:00-13:00  Rejestracja gości oraz lunch

13:00-13:10  otwarcie Kongresu

 mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13:10-15:00  Dyskusja panelowa: Nowe uwarunkowania funkcjonowania spółek giełdowych

 › Sytuacja globalna

 › Perspektywy makroekonomiczne polskiego rynku

 › Zmiany krajobrazu politycznego i ich potencjalne konsekwencje dla gospodarki

Prowadzący:

Piotr Kraśko, Dziennikarz

uczestnicy:

michał mrożek, Prezes Zarządu, HSBC Bank Polska

marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający, Standard & Poor’s Ratings Services

wawrzyniec smoczyński, Dyrektor Zarządzający, Polityka INSIGHT

Iwona sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Paweł tamborski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Ilona weiss, Prezes Zarządu, ABC Data

15:00-15:30  Przerwa kawowa

dzień i
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15:30-17:30  Dyskusja panelowa: Ryzyka regulacyjne i możliwości ich minimalizacji

 › Nowe wymogi regulacyjne w obszarze raportowania

 › Zagrożenia administracyjne dla ciągłości działania spółki

 › Ograniczanie finansowych i organizacyjnych kosztów compliance

Prowadzący:

mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

uczestnicy:

marcin chmielewski, Wiceprezes Zarządu, KGHm Polska miedź

seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Grupa Energa

michał Królikowski, Partner, Prof. marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska

andrzej skolmowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty

Robert wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, urząd Komisji Nadzoru Finansowego

artur Żwak, Partner w dziale Audytu, Ey

18:00-19:00  charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego,  

 wielokrotnego mistrza olimpijskiego

minimalnym dystansem będzie 1 km - z możliwością przebiegnięcia  

go wielokrotnie - im więcej przebiegniemy, tym więcej środków przekażemy 

na cele charytatywne

19:30-20:00  Koktajl

20:00              wieczorna gala

 › uroczysta kolacja

 › Koncert zespołu KOmBII  

 › Zabawa przy muzyce



dzień ii 29 PaźDZIERNIKa 2015    ›   CZWARTEK

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

   9:00-10:30  I tuRa warsztatów tematycznych

10:30-11:00  Przerwa kawowa

11:00-12:30  II tuRa warsztatów tematycznych

12:30-13:30  lunch

13:30-15:00  minimalizacja kosztów i ryzyk wdrożenia maR:

 › Specyfika zagrożeń na rynku polskim

 › Ogólne Standardy Raportowania

 › Zmodyfikowane wymogi dotyczące transakcji insiderów 

mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

Robert wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Dariusz witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

grupa I  Ekspansja zagraniczna jako metoda ograniczenia ryzyka

 anita michel-lelental, Zastępca Dyrektora Bankowości Korporacyjnej, HSBC Bank Polska

 sebastian grabek, Dyrektor Centrum Faktoringu, HSBC Bank Polska

grupa II  strategie obrony przed zarzutem naruszenia przepisów o raportowaniu w działalności spółek publicznych

 Prof. michał Królikowski, Partner, Prof. marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

 marcin marczuk, Partner, Prof. marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

grupa III  ochrona własności intelektualnej z elementami strategii transakcji w kontekście ekspansji zagranicznej 

 Piotr Dynowski, Radca Prawny, Kieruje praktyką własności intelektualnej i TmT w kancelarii Bird & Bird

 marta Koremba, Rzecznik Patentowy w zespole własności intelektualnej w kancelarii Bird & Bird

 Ida Komorowska-moj, Radca Prawny w zespole praktyki korporacyjnej w kancelarii Bird & Bird

grupa IV  oko w oko z kamerą - praktyczne warsztaty medialne 

małgorzata Żmijewska-Kukiełka, Redaktor, GPW media

grupa V  Dobre Praktyki spółek Notowanych na gPw - omówienie nowych zasad i praktycznych aspektów ich stosowania 

agnieszka gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

janusz sochański, Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
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Sytuacja globalna

Perspektywy makroekonomiczne polskiego rynku

Zmiany krajobrazu politycznego i ich potencjalne  
konsekwencje dla gospodarki

Nowe wymogi regulacyjne w obszarze raportowania

Zagrożenia administracyjne dla ciągłości działania spółki

Ograniczanie finansowych i organizacyjnych  
kosztów compliance

ZAGADNIENIA DySKuSjE ROZWIąZANIA



PReleGenci

marcin chmielewski

Wiceprezes Zarządu, KGHm Polska miedź 

Od września 2013 roku wiceprezes zarządu KGHm Polska miedź SA ds. korporacyjnych.
Absolwent Wydziału Budownictwa lądowego Politechniki Opolskiej. ukończył studia podyplomowe  

z Bankowości i Finansów na uniwersytecie Warszawskim oraz na kierunku: zarządzanie wartością firmy 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2011 – 2013 był Prezesem Zarządu KGHm TFI SA. 

Wcześniej, w latach 1992 – 2011 pracował w bankowości korporacyjnej m.in. Bank Pekao SA,  

Dresdner Bank, DZ Bank, Bank BGZ SA, zaczynając od doradcy klienta do stanowiska Dyrektora 

Regionalnego. Przeszedł cykl szkoleń w luksemburgu z zakresu zarządzania majątkiem funduszy in-

westycyjnych pracując jako Dyrektor Zarządzający w Banku KBl luxembourg. Ponadto odbył dwu-

miesięczny staż w Oddziale Banku Pekao w Toronto, Canada, a także brał udział w seminarium na temat 

ryzyka kredytowego, DePaul university, Chicago, uSA.

Dr mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie ordyno-
wał 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 pracow-
nik Katedry Finansów międzynarodowych SGH, absolwent Wydziału 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, integracja rynku finansowego uE. Zasiada we władzach Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji  
w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym – IOSCO.

seweryn Kędra

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Grupa Energa

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej o specjalności Finanse i Bankowość, posiada licen-
cję maklera papierów wartościowych o nr 1891 oraz od 2007 roku międzynarodowe kwa-
lifikacje w zakresie rachunkowości zarządczej (CImA). Karierę w obszarze finansów rozpo-
czął w firmie doradczej Andersen Business Consulting w 2003 roku. Brał udział w projektach  
z zakresu m. in. zarządzania wartością firmy oraz opracowania metodologii  oceny projektów 
inwestycyjnych.  Od 2005 roku zdobywał doświadczenie w polskich oddziałach międzynarodo-
wych koncernów: Toyota motor Poland, Iveco Poland, Sika Poland na stanowiskach Dyrektora 
Finansowego i Kontrolera Finansowego.
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Prof. michał Królikowski

Associate Partner, Prof. marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni 

Adwokat - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uniwersytetu Warszawskiego,  
associate partner w kancelarii „Prof. marek Wierzbowski i Partnerzy”, od 2006 do 2011 roku 
dyrektor Biura Analiz Sejmowych, od 2011 do 2014 roku podsekretarz stanu w ministerstwie 
Sprawiedliwości, wcześniej pracował w praktyce doradztwa prawnego. jest uznanym specja-
listą z zakresu prawa i procedury karnej, systemu odpowiedzialności karno-administracyjnej, 
międzynarodowego i europejskiego prawa karnego, procesu legislacyjnego i negocjacji. 
jest redaktorem (z R. Zawłockim) i współautorem cenionego przez praktykę, najbardziej 
wyczerpującego, czterotomowego komentarza do Kodeksu karnego (seria Duże Komenta-
rze Becka), redaktorem i współautorem pięciu innych monografii oraz niemal stu publikacji 
fachowych.

michał mrożek

Prezes Zarządu, HSBC Bank Polska

michał H. mrożek jest Prezesem Zarządu HSBC Bank Polska S.A. od 1 stycznia 2015 roku.  
ma 25-letnie doświadczenie w pracy w bankowości i doradztwie biznesowym, obejmujące banko-
wość korporacyjną i komercyjną, rynki kapitałowe, zarządzanie ryzykiem, planowanie strategicz-
ne, integrację biznesu i kwestie regulacyjne. Zanim rozpoczął pracę w HSBC, pracował w Citiban-
ku na różnych stanowiskach menedżerskich. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego 
ds. Strategii i Biznesu międzynarodowego w Nowym jorku (2011-2014) oraz Wiceprezesa Za-
rządu Citibank Handlowy (2004-2011) w Warszawie odpowiedzialnego za segment klientów in-
stytucjonalnych. Wcześniej pracował w firmie doradczej Price Waterhouse (obecnie PwC), gdzie 
był zaangażowany w projekty prywatyzacyjne. jest absolwentem uniwersytetu Georgetown  
w Waszyngtonie, posiada dyplom ukończenia kierunku Handel międzynarodowy i Finanse z wy-
różnieniem. Został odznaczony Odznaką Honorową „Bene merito” oraz Brązowym Krzyżem Za-
sługi, odpowiednio za wkład w promowanie Polski na arenie międzynarodowej i rozwój polskiego 
rynku bankowego.

maciej Nowohoński

Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska 

jest Członkiem Zarządu Orange Polska ds. Finansów od marca 2014. Z Orange Polska zwią-
zany jest od 2003 roku – pełnił różne role o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze fi-
nansów, w tym w szczególności funkcję Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014. 
W latach 2010-2011 zajmował także stanowisko Członka Zarządu w spółce Emitel na-
tomiast w latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel.  
Zasiada też w radach nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska. Przed dołącze-
niem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business 
Consulting. jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu oraz szkoły biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii. 



marcin Petrykowski

Dyrektor Zarządzania Współpracą z Klientami Strategicznymi EmEA

Dyrektor Regionu i Oddziału, Europa Środkowa i Wschodnia

Standard & Poor’s Ratings Services 

marcin dołączył do Standard & Poor’s w styczniu 2014,  od tego czasu jest Dyrektorem Re-
gionalnym na Europe Środkową i Wschodnią, będąc odpowiedzialny za strategię, działania  
i zarządzanie biznesem ratingowym S&P w regionie. Równolegle sprawuje funkcje Dyrektora 
Generalnego Oddziału w Polsce londyńskiej spółki Standard & Poor’s, zarządzając z  War-
szawskiego biura centralą na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Od marca 2015 mar-
cin prowadzi także Zespół Zarządzania Współpracą z Klientami Strategicznymi w regionie 
Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EmEA). Doświadczony zespół operujący z londynu, 
Paryża, Frankfurtu oraz regionalnej sieci biur (madryd, mediolan, Sztokholm, Warszawa, mo-
skwa, Tel-Awiw, johannesburg, Dubai) zarządza całościową współpracą z najważniejszymi 
strategicznymi klientami firmy. 
marcin dołączył do S&P z j.P. morgan Corporate and Investment Bank, gdzie pełnił funkcję 
Dyrektora Wykonawczego linii biznesowej Investor Services na region Europy Środkowej  
i Wschodniej; Rosje i Kraje WNP oraz Izrael. jednocześnie był takze Wicedyrektorem  
Oddziału  j.P. morgan w Polsce. Przed podjęciem pracy w londyńskim biurze j.P. morgan  
w 2007 roku, przez pięć lat pracowal w Citi Corporate and Investment Banking zajmując  
się bankowością korporacyjną w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej.

andrzej skolmowski

Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty

jest odpowiedzialny za finanse Spółki Dominującej i całej Grupy Kapitałowej. Ponadto nad-
zoruje obszar IT i relacji z inwestorami giełdowymi. W przeszłości odpowiedzialny za kluczo-
we projekty restrukturyzacyjne, nadzorował także procesy przejęcia spółek: ATT Polymers 
GmbH, ZAK S.A., Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Wy-
konując nadzór właścicielski pełni funkcje w radach nadzorczych spółek wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej. Dodatkowo reprezentuje Grupę Azoty jako Członek Zarządu Fertilizers 
Europe oraz CEFIC, a także zasiadając w branżowych organizacjach krajowych: PIPC, Polsko-
-Brazylijskiej Izbie Gospodarczej.
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wawrzyniec smoczyński

Dyrektor Zarządzający, Polityka INSIGHT

jest pomysłodawcą i twórcą Polityki Insight. Kieruje zespołem analitycznym i odpowiada za 
rozwój projektu. Dziennikarz i redaktor, przez sześć lat był kierownikiem działu zagraniczne-
go „Polityki”. laureat nagrody im. Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne (2010), 
Grand Press za dziennikarstwo specjalistyczne (2011) i nagrody im. Andrzeja Woycie-
chowskiego (2012). Open Society Fellow (2008), marshall memorial Fellow (2009), munich 
young leader (2012), ImF journalist Fellow (2011). Studiował egiptologię na uniwersytecie 
Warszawskim oraz językoznawstwo ogólne i koptologię na uniwersytecie jerzego Augusta  
w Getyndze. 

Dr Iwona sroka

Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP

Od wielu lat związana z rynkiem finansowym w Polsce. Absolwentka Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. W latach 2000-2009 Doradca Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji 
marketingowej. Wcześniej konsultant w ministerstwie Przekształceń Własnościowych, 
Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz 
Warszawskiej Giełdzie Towarowej. Od 2009 r. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papie-
rów Wartościowych (KDPW), odpowiedzialna m.in. za wdrożenie nowego systemu depo-
zytowo-rozliczeniowego (kdpw_stream), uruchomienie repozytorium transakcji w KDPW 
(KDPW_TR), które jako jedno z 4 pierwszych w Europie uzyskało rejestrację w ESmA (Eu-
ropejski urząd Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym), rozwój usług Agencji Numerującej  
w KDPW (kody ISIN, CFI, FISN i lEI), wprowadzenie zmiany cyklu rozrachunkowego z T+3 na 
T+2. W 2011 r. po wydzieleniu izby rozliczeniowej ze struktur KDPW – Prezes KDPW_CCP. 
Od 2013 roku KDPW_CCP oferuje usługę rozliczania derywatów z rynku pozagiełdowego 
(OTC). W kwietniu 2014 r., jako trzeci centralny kontrpartner w uE, KDPW_CCP uzyskała 
unijną autoryzację. Izba rozliczeniowa KDPW_CCP oferuje bezpłatne przekazywanie infor-
macji o transakcjach w instrumentach pochodnych do repozytorium transakcji KDPW_TR. 
Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papie-
rów Wartościowych (ECSDA), Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, a także Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych (powołana w  kwietniu 2012 r., decyzją Pre-
zesa Rady ministrów RP Donalda Tuska). Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej - najstarszej i największej organizacji skupiającej pracodawców, przewodnicząca 
Platformy Finansowej działającej w ramach tej organizacji.  Przewodnicząca Rady Fundacji 
młodzieżowej Przedsiębiorczości, Wiceprezes Rady Fundacji im. lesława A. Pagi, Członek 
Rady Fundacji Polski Kongres Gospodarczy. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej  
na Wydziale Zarządzania uniwersytetu Warszawskiego.



Paweł tamborski

Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów warto-
ściowych wydaną w 1991 roku. Od lipca 2014 r. Prezes Zarządu GPW. Od roku 2012, jako 
Podsekretarz Stanu w ministerstwie Skarbu Państwa, nadzorował prowadzone procesy 
prywatyzacyjne, w tym projekty realizowane na publicznym rynku kapitałowym. Koordy-
nował współpracę z firmami doradczymi, bankami inwestycyjnymi i inwestorami. Odpo-
wiadał za działania mające na celu promocję polskich rynków finansowych i kapitałowych 
wśród inwestorów międzynarodowych. Nadzorował od strony właścicielskiej grupę spół-
ek i instytucje finansowe, w których Skarb Państwa posiada istotne udziały. Koordyno-
wał tworzenie i realizację polityki dywidendowej Skarbu Państwa. W latach 2010-2012  
w Wood & Co, niezależnym banku inwestycyjnym specjalizującym się w realizacji transakcji  
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Paweł Tamborski pełnił funkcję Szefa Bankowości 
Inwestycyjnej. Poprzednio, począwszy od roku 1994 – w unicredit Group (w tym czasie CAI B, 
część Creditanstalt Bankverein AG ). Wcześniej Bank Staropolski S.A. gdzie rozpoczął swoją 
karierę związaną z rynkiem kapitałowym jako makler papierów wartościowych i współorga-
nizator jednego z pierwszych biur maklerskich, następnie Biuro maklerskie Wielkopolskie-
go Banku Kredytowego S.A. (obecnie BZ WBK S.A.). W unicredit CAI B zarządzał zespołem 
bankowości inwestycyjnej w Warszawie (Szef Bankowości Inwestycyjnej i członek zarządu  
uniCredit CAI B Poland). Od roku 2008 był współodpowiedzialny za prowadzenie londyń-
skiego zespołu rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej (ECm CEE ). W trakcie 
swojej kariery w Grupie unicredit Paweł Tamborski był odpowiedzialny za doradztwo dla wielu 
polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, przedsiębiorców i inwestorów przy przygoto-
waniu i realizacji różnorodnych transakcji na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym.  
Obejmowały one pozyskiwanie kapitału poprzez emisje akcji, obligacji, obligacji zamiennych, 
transakcje w zakresie fuzji i przejęć, a także transakcje prywatyzacyjne. Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A i Rady Nadzorczej To-
warowa Giełda Energii S.A.
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Ilona weiss

Prezes Zarządu, ABC Data

Od 1 stycznia 2015 r. jest Prezesem Zarządu ABC Data SA –  największej firmy w branży IT oraz 
największego dystrybutora IT na rynku polskim wg rankingu TOP 200 ComputerWorld. Wcze-
śniej w latach 2012-14 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu tej Spółki. jest też Partnerem 
ds. Inwestycji w grupie mCI. Pani Ilona Weiss pełniła wcześniej funkcje Wiceprezesa Zarządu  
w spółce Sygnity S.A. oraz dyrektora finansowego w spółce Sage Sp. z o.o., gdzie odpowiadała 
za zarządzanie strategiczne i operacyjne finansami grupy w Polsce. Zajmowała również kie-
rownicze stanowiska w dziale finansowym grupy Alcatel, a po globalnej fuzji Alcatel-lucent 
była menedżerem finansowym odpowiedzialnym za unifikację polityki finansowej połączo-
nych firm w Polsce oraz konsolidację. Przedtem pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. 
przy tworzeniu planów rozwojowych i inwestycyjnych oraz w Banku Handlowym w Warsza-
wie SA. Była przewodniczącym Rady Nadzorczej Sygnity Europe sp. z o.o., wiceprzewodni-
czącym Rady Nadzorczej max Elektronik SA, członkiem Rad Nadzorczych spółek: Winuel 
SA, PB Polsoft sp. z o.o. oraz Sygnity Technology sp. z.o.o. Obecnie jest członkiem Rady Nad-
zorczej mCI Capital TFI SA. jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
uniwersytetu mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada również globalne kwalifikacje w za-
kresie zarządzania finansami ACCA (londyn). Angażuje się w pracę organizacji branżowych 
i biznesowych. Od 2003 r. jest członkiem międzynarodowej organizacji ACCA (Association 
of Chartered Certified Accountants). W latach 2010-2013 roku pełniła funkcję Prezyden-
ta ACCA Poland oraz była członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej 
(Corporate Reporting Global Forum). Pełniła również funkcję lidera projektu, będąc jedno-
cześnie współautorem Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce. 

Robert wąchała

Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji umCS w lublinie i studiów podyplomowych SGH  

w Warszawie. Wieloletni praktyk i specjalista w swojej dziedzinie. W latach 2001 – 2006 pełnił 

funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, a później dyrektora Departamentu  

Informacji i Analiz KPWiG. Od 2007 roku dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzo-

ru Finansowego odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem przez spółki publicznie obowiązków 

informacyjnych, a także za wykrywanie przestępstw na rynku kapitałowym. Członek Komisji Egza-

minacyjnej dla maklerów Papierów Wartościowych (2004-2007) oraz członek Komisji indeksów 

Giełdowych (2005-2009).



Dariusz witkowski

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

Pełni funkcję Wiceprezesa w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. uprzednio pełnił funkcje 
Prezesa Zarządu w Zakładach Tytoniowych w lublinie S.A. oraz w Karen S.A. notowanej na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2009-2010 był zatrudniony w Konfederacji 
Pracodawców Polskich. Wcześniej przez trzy lata pracował w uniCredit CAIB Poland. W latach 
2005-2006 zajmował stanowisko Członka Zarządu PKN Orlen, odpowiedzialnego za nadzór nad 
grupą kapitałową koncernu. W latach 2004-2005 pracował jako Podsekretarz Stanu w minister-
stwie Skarbu Państwa, odpowiadając za procesy prywatyzacji, w szczególności w ramach ofert 
publicznych. W latach 2000-2004 był członkiem Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie. Od 1995 do 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu 
Spółek Publicznych i Finansów w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - odpowiadał za procesy 
dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz nadzorował spółki notowane 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Wykładowca na wielu konferencjach doty-
czących rynku kapitałowego, nadzoru i publicznego obrotu papierami wartościowymi 

artur Żwak 

Partner w dziale Audytu, Ey

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradzaniu klientom z różnych gałęzi gospodarki  
w zakresie badania sprawozdań finansowych, ale również innych projektów doradczych i trans-
akcyjnych. Branże, w których ma największe doświadczenie to: energetyka, górnictwo i meta-
lurgia, nowe technologie IT oraz środowisko centrów usług wspólnych. Obecnie odpowiedzial-
ny za prace zespołu audytorskiego w warszawskim biurze Ey. jego doświadczenie zawodowe 
obejmuje także prace w międzynarodowych zespołach Ey, przeprowadzających badania wiel-
kich międzynarodowych grup sporządzających sprawozdania według mSSF lub uS GAAP.

cHaRytatywNy BIEg  
RyNKu KaPItałowEgo

Biorąc udział w biegu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, które jest wiodącym Partnerem programu „Zarządza-
nie firmą”, wspieracie Państwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w ramach zajęć szkolnych uczą się zarządzać 
przedsiębiorstwem. Program „Zarządzanie firmą” jest realizowany przez Fundację młodzieżowej Przedsiębiorczości 
w całej Polsce od 1992 roku. Kluczowy element programu to komputerowa symulacja, na podstawie której uczniowie 
mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego, myślenia analitycznego, analizy finansowej 
oraz podejmowania decyzji. W trakcie gry podejmują decyzje analogiczne do tych podejmowanych przez zarządy firm. 
muszą również zmierzyć się z ich konsekwencjami. udział w biegu pozwala sfinansować zakup licencji do gry.

Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego podczas jubileuszowego, 10. Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG 
odbędzie się 28 października 2015 roku o godzinie 18:00. Bieg poprowadzi wielokrotny mistrz olimpijski, Robert 
Korzeniowski. Partnerem Biegu jest PZu.
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PAtROnAt HOnOROwy  

ministerstwo skarbu Państwa jest organem administracji rządowej, który odegrał kluczową rolę  

w transformacji ustrojowej polskiej gospodarki. W ciągu 25 lat, w ramach transparentnego procesu 

przekształceń własnościowych, w ręce prywatnych inwestorów krajowych, zagranicznych, a także 

samych pracowników, trafiły tysiące przedsiębiorstw. Z niewydolnej gospodarki socjalistycznej z po-

wodzeniem przeszliśmy do wysoce konkurencyjnej gospodarki kapitalistycznej. jednak proces pry-

watyzacji dobiega końca. W efekcie zmienia się rola ministerstwa Skarbu Państwa, które koncentruje 

się na efektywnym zarządzaniu portfelem akcji spółek pozostających pod jego nadzorem i budowie 

wartości tych podmiotów. Od 2008 r. historyczna wartość  dzisiejszych pakietów akcji Skarbu Państwa  

w spółkach notowanych na giełdzie wzrosła  około 69%. Dziś to ponad 100 mld zł. 

Obecnie mSP upodabnia się do zarządzającego, który konsekwentnie dba o wzrost wartości swoich 

aktywów, tak by mogły konkurować z globalnymi graczami. mSP prowadzi przejrzystą politykę wła-

ścicielską i w sposób transparenty komunikuje się z rynkiem. W tym celu resort skarbu opublikował 

listę 22 podmiotów w nadzorze mSP, o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, w których zachowa 

władztwo korporacyjne (wśród nich są m.in. PKN Orlen, PZu, PKO Bank Polski, KGHm). Na osobnej 

liście umieszczono  firmy, które mogą być poddane przekształceniom własnościowym. 

Więcej informacji: www.msp.gov.pl

akcjonariat obywatelski to program zapoczątkowany 5 lat temu przez ministerstwo Skarbu Pań-

stwa podczas debiutów giełdowych spółek: PZu, Tauron PE oraz GPW w Warszawie. We współpracy 

z instytucjami i organizacjami rynku kapitałowego, a także przy zaangażowaniu domów maklerskich 

oraz spółek giełdowych, prowadzone są ogólnopolskie działania edukacyjne skierowane do inwesto-

rów indywidualnych oraz projekty stworzone z myślą o spółkach notowanych na GPW w Warszawie. 

utrzymanie aktywnych relacji i zaspokojenie potrzeb informacyjnych inwestorów indywidualnych 

powinno być traktowane przez spółki giełdowe jako obszar zarządzania strategicznego. W ramach 

wspierania pozytywnych relacji drobnych akcjonariuszy ze spółkami, Akcjonariat Obywatelski oferuje 

szereg wydarzeń i publikacji dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów IR spółek giełdowych. 

Działania, które mają zainspirować spółki do dbania o wysokie standardy IR to między innymi kon-

ferencje z udziałem ekspertów i praktyków IR spółek z rozwiniętych rynków kapitałowych oraz wy-

dawnictwa: broszura „Rekomendowane praktyki komunikacji spółek z inwestorami indywidualnymi”, 

poradnik „Poznaj swoich inwestorów. Dzień inwestora indywidualnego” i seria Zeszytów IR. monito-

rowana jest również jakość komunikacji emitentów z drobnymi akcjonariuszami - zwrócono się w tym 

celu bezpośrednio do obydwu stron w ankietach: badano działania IR spółek oraz opinie i potrzeby 

informacyjne inwestorów. Doceniani są też najlepsi - Nagroda Specjalna ministra Skarbu Państwa w 

ramach Konkursu SEG „Złota Strona Emitenta” od czterech lat przyznawana jest tym spółkom, które 

prowadzą najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi poprzez stronę internetową. 

Więcej informacji: www.AkcjonariatObywatelski.pl

 



PARtneRzy instytucjOnAlni   

giełda Papierów wartościowych w warszawie jest wiodącą giełdą instrumentów finansowych 

wśród krajów Europy rozwijającej się (Emerging markets Europe; EmE) oraz w regionie Europy 

Środkowej  i Wschodniej (Central and Eastern Europe; CEE) oraz jedną z najszybciej rozwijających 

się giełd w Europie. Na prowadzonych przez GPW rynkach notowane są akcje i obligacje blisko ty-

siąca krajowych i zagranicznych emitentów. Oferta Giełdy obejmuje także obrót instrumentami po-

chodnymi, produktami strukturyzowanymi i sprzedaż danych rynkowych. Blisko 25 lat doświadczeń, 

wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią  

z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych w świecie polskich instytucji finansowych. 

Kapitalizacja spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec 2014 r. 

139,1 mld EuR. Pod tym względem, w regionach CEE i EmE, GPW ustępuje tylko rynkom w Turcji  

i w Rosji, ale z kolei jest trzykrotnie większa niż giełda grecka oraz ponad sześciokrotnie większa niż 

giełda w Pradze. Równocześnie kapitalizacja GPW na koniec 2014 r. była wyższa od łącznej kapitali-

zacji giełd skupionych w holdingu CEESEG o 15,1%.

Pod względem liczby notowanych spółek (krajowych i zagranicznych) GPW jest liderem w regionie 

CEE i wśród rynków Europy rozwijającej się. Na koniec 2014 r. na Głównym Rynku GPW było noto-

wanych 471 emitentów, a na rynku NewConnect – 431.

Więcej informacji: www.gpw.pl

Krajowy Depozyt Papierów wartościowych (KDPw) jest centralną instytucją odpowiedzialną  

za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instru-

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

zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów War-

tościowych jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku re-

gulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również prowadzenie centralnego 

depozytu papierów wartościowych. KDPW realizuje również szereg usług dla emitentów, jak po-

średniczenie 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 zobowiązane prawem do raportowania informacji o zawieranych kontaktach  

w instrumentach pochodnych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia EmIR, mogą wypełnić ten obowią-

zek. Od dnia 29 listopada 2013 r. KDPW rozpoczął nadawanie kodów lEI. Repozytorium w KDPW 

(KDPW_TR) jest jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie  

i jedynym, działającym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. 

Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki 

którym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formu-

le dual-listing. Krajowy Depozyt utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami  

depozytowymi. 

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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PARtneR MeRytORyczny  

HsBc Bank Polska s.a. jest częścią Grupy HSBC, która powstała w 1865 roku, aby wspierać 

przedsiębiorstwa w rozwoju działalności międzynarodowej. Dziś Grupa HSBC obsługuje 48 mi-

lionów klientów za pośrednictwem 6100 placówek zlokalizowanych w 72 krajach i terytoriach 

Europy, regionu Azji i Pacyfiku, obu Ameryk, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Z aktywami  

o wartości 2 754 miliardów uSD na dzień 30 czerwca 2015 roku, HSBC jest jedną z największych 

na świecie instytucji finansowych. W Polsce Grupa HSBC działa od 1990 roku za pośrednictwem 

banku i centrum usług wspólnych. HSBC Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie i oddziałami  

w innych kluczowych polskich ośrodkach biznesowych, koncentruje się na świadczeniu usług banko-

wych klientom korporacyjnym i instytucjonalnym oraz na operacjach skarbowych. jego ambicją jest 

bycie wiodącym bankiem międzynarodowym dla polskich firm. Centrum usług wspólnych w Krako-

wie świadczy usługi na rzecz banku i innych spółek z Grupy HSBC, zlokalizowanych w całej Europie. 

Więcej informacji: www.hsbc.pl

PARtneRzy stRAteGiczni   

grupa azoty s.a. - jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze 

tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i pla-

styfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie zintegrowanych europejskich producentów 

poliamidów (PA6) i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu (POm) oraz należy do czo-

łówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze unii Europejskiej. 

Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wyko-

rzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstał największy w Polsce i jeden  

z największych w Europie koncern chemiczny. Dzięki przemyślanej architekturze Grupa może propo-

nować swoim klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów mineralnych i tworzyw 

konstrukcyjnych przez alkohole OXO i plastyfikatory po pigmenty. Wiele z nich to rozpoznawalne 

marki handlowe o ugruntowanej od dawna renomie. Potwierdzeniem ich wysokiej jakości są uzy-

skane certyfikaty, atesty i liczne nagrody branżowe. Własne zaplecza m.in. badawcze, projektowe  

i serwisowe umożliwiają Grupie prowadzenie także działalności usługowej. 

W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość  

o środowisko naturalne. Grupa Azoty jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-

szawie od 30 czerwca 2008 r. Od 19 listopada 2009 r. jest nieprzerwanie notowana w Respect Index, 

czyli pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek przestrzegających zasad odpo-

wiedzialnego biznesu.

Więcej informacji: www.grupaazoty.com



PKN oRlEN to lider branży rafineryjno-petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, zarzą-

dzający największą siecią stacji paliw w regionie. Koncern konsekwentnie rozwija segment poszu-

kiwań i wydobycia węglowodorów w kraju, a poprzez swoją spółkę ORlEN upstream Canada jest 

obecny na jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie rynków wydobywczych Ame-

ryki Północnej. Buduje też aktywa i wzmacnia kompetencje w zakresie kogeneracyjnej energetyki 

opartej na gazie, której zadaniem jest wzmocnienie efektywności produkcji paliw i petrochemika-

liów oraz sprzedaż energii. Sztandarowe inwestycje w tym zakresie to budowa elektrociepłowni 

parowo-gazowych we Włocławku i Płocku, które do 2017 r. wzmocnią potencjał energetyczny 

Grupy ORlEN o 1,1 GWe.  

Więcej informacji: www.orlen.pl

Polskie górnictwo Naftowe i gazownictwo sa. PGNiG SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Pol-

sce. Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej a także, poprzez 

kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych 

oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach zależ-

nych, w tym w podmiotach specjalistycznych usług geofizycznych i wiertniczo - serwisowych. Spółka 

należy do największych i najstarszych przedsiębiorstw w Polsce.

Więcej informacji: www.pgnig.pl

PARtneRzy 

grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją 

na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót 

energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd do 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstw domo-

wych, jak i przedsiębiorców.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego 

(OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii 

energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 

tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

W 2014 roku Grupa odnotowała najwyższe wyniki roczne w swojej historii po raz pierwszy przekra-

czając miliard złotych zysku. W grudniu 2013 roku akcje Energa SA zadebiutowały na warszawskim 

parkiecie. Od tego czasu wartość spółki wzrosła o ponad 40 proc., a jej akcje wchodziły kolejno do 

indeksów średnich i największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Obecnie spółka no-

towana jest w najbardziej prestiżowym indeksie WIG 20, a także w międzynarodowych indeksach 

notowanych na giełdach w londynie i Frankfurcie, czyli mSCI Poland i FTSE All World. Od 2010 r. 

zysk oraz EBITDA Grupy wzrosły o ponad 60 proc., a przychody -  o 12 proc.

Więcej informacji: www.grupa.energa.pl



FuNKCjONOWANIE SPółKI GIEłDOWEj 

W NOWym OTOCZENIu REGulACyjNym 

 I GOSPODARCZym

www.sEg.oRg.Pl

Instytut Rynku Kapitałowego - wsE Research s.a., powołany przez Giełdę Papierów Wartościo-

wych w Warszawie to instytucja wypełniająca lukę w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodo-

wego kadr dla rynku kapitałowego. Naszym celem jest zbudowanie pozycji dającej uprawnienia do 

licencjonowania określonych zawodów i certyfikacji programów rozwojowych, istotnych dla bezpie-

czeństwa uczestników obrotu papierami wartościowymi. IRK jest organizatorem cyklicznych kur-

sów dla maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych czy autoryzowanych dorad-

ców w alternatywnym systemie obrotu. 

Instytut jest też właścicielem marki GPW media - serwisu informacyjnego przeznaczonego dla spół-

ek notowanych na warszawskim parkiecie, które chcą prowadzić aktywną komunikację z inwestora-

mi, analitykami oraz mediami.

Więcej informacji: www.gpwirk.pl

KgHm jest firmą z ponad 50-letnią tradycją, która powstała w 1961 r. W 1991 r. została przekształ-

cona w spółkę akcyjną. Od 1997 r. akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie. W 2014 r. KGHm był na świecie pierwszym producentem srebra i ósmym producen-

tem miedzi. Wydobywa również molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę. KGHm jest jedynym euro-

pejskim wytwórcą renu pochodzącego z własnych zasobów.

Polskie złoże należy do największych na świecie. Dzisiaj jest eksploatowane przez trzy kopalnie pod-

ziemne: „lubin”, „Polkowice-Sieroszowice” oraz „Rudna”. Wydobywany surowiec wzbogacany jest  

w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra, złota, ołowiu oraz innych metali odbywa 

się w hutach: „Głogów”, „legnica” i „Cedynia”. Poza granicami Polski KGHm posiada obecnie sześć ko-

palń: Robinson i Carlota (uSA), mcCreedy West i morrison (Kanada) oraz Franke i Sierra Gorda (Chile).  

W 2014 r. KGHm wyprodukował 663 tys. ton miedzi oraz 1 256 ton srebra. 

Firma poszerza swoje możliwości rozwoju poszukując nowych zasobów surowcowych. KGHm pro-

wadzi szereg prac eksploracyjnych na terenie Polski, Niemiec, Grenlandii, w Ameryce Północnej  

i Południowej. W najbliższej przyszłości planowane jest uruchomienie nowych projektów górniczych 

Afton-Ajax i Victoria w Kanadzie.

Wytwarzane w KGHm miedź i srebro są wysoko cenione na całym świecie, a gwarancją ich jakości 

są certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. miedź notowana jest w londynie i Szanghaju, 

natomiast srebro posiada certyfikaty giełd w londynie, Dubaju i Nowym jorku.

Więcej informacji: www.kghm.com



Kancelaria Prof. marek wierzbowski i Partnerzy - adwokaci i Radcowie Prawni prowadzi prak-

tykę w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Kancelaria liczy ponad 30 doświadczonych  

i tytułowanych prawników. Zdobyte doświadczenie prawnicze oraz stosowany wektor biznesowego 

podejścia do transakcji na rynku kapitałowym umożliwiają nam wypracowywanie rozwiązań komplekso-

wych, bezpiecznych oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Specjalistyczna wiedza oraz 

zindywidualizowane podejście do każdej sprawy sprawiają, że liczni przedsiębiorcy obdarzają nas zaufa-

niem. Od 2014 roku poszerzyliśmy zakres praktyki o obszar odpowiedzialności indywidulanej związanej 

z podejmowanym ryzykiem gospodarczym, powierzając tę praktykę prof. m. Królikowskiemu.

Wedle rankingów „Gazety Giełdy Parkiet” zajmujemy od 2007 r. czołowe miejsca w zakresie liczby 

IPO przeprowadzanych w Polsce. W rankingach Deal Watch znajdujemy się w ścisłej czołówce do-

radców zajmujących się transakcjami fuzji i przejęć.

międzynarodowe rankingi firm prawniczych - „Chambers Europe”, „legal 500” czy „IlFR 1000”  

- wymieniają nas wśród czołowych kancelarii prawa gospodarczego  rynku polskiego, zwłaszcza  

w obszarze capital markets i transakcji na equity. Chambers & Partners wskazuje partnerów Kance-

larii: prof. m. Wierzbowskiego i mec. m. marczuka jako liderów obszaru rynków kapitałowych.

uczestniczymy w dorobku tworzenia doktryny prawa jako autorzy artykułów prawnych, glos czy komen-

tarzy. Współpracowaliśmy - między innymi - przy dwóch wydaniach najobszerniejszego na rynku „Komen-

tarza do prawa rynku kapitałowego”. Wydawnictwo CH Beck 2012 i 2014, jak też świeżego „Komentarza 

do ustawy o  Obligacjach”, Wydawnictwo CH Beck 2015. Obie pozycje pod red. prof. m. Wierzbowskiego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała Kancelarii tytuły Firma Partnerska GPW 

dla mSP oraz lider Rynku Pierwotnego.

jesteśmy rokrocznie wysoko klasyfikowana w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”, 

jak również w rankingach Forbes. 

Więcej informacji: www.wierzbowski.com.pl
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PARtneRzy tecHnOlOGiczni    

orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce i jednym z najwięk-

szych operatorów telekomunikacyjnych w Europie Środkowej. Posiada największą w Polsce infra-

strukturę techniczną, wspierającą świadczenie usług z zakresu telefonii stacjonarnej i komórkowej 

oraz transmisji danych. W oparciu o nią świadczy usługi w najnowocześniejszych technologiach dla 

20 mln klientów. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego, prowadzi własną 

działalność badawczą i wdrożeniową w dziedzinie telekomunikacji. jest znanym mecenasem kultury 

i sportu a za pośrednictwem Fundacji Orange jest stale zaangażowany w działalność charytatywną.  

Orange Polska, jako operator zintegrowany oferuje klientom indywidualnym i firmom kilkaset róż-

norodnych usług oraz kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych, dostępnych na terenie ca-

łego kraju i poza granicami. jest dostawcą ofert konwergentnych przygotowanych w oparciu nowo-

czesne usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, w tym szybkiego - szerokopasmowego dostępu do 

internetu i transmisji danych, w technologiach stacjonarnych oraz mobilnych, telewizji cyfrowej HD 

i video na życzenie a także licznych usług multimedialnych. Całkowity zasięg sieci Orange obejmuje 

99,8 proc. populacji kraju. 

Orange Polska jest częścią Orange - jednego z największych światowych operatorów telekomunika-

cyjnych, działającego w 29 krajach, gdzie obsługuje 247 mln klientów. Orange jest również jednym 

ze światowych liderów w zakresie usług telekomunikacyjnych, świadczonych pod marką Orange Bu-

siness Services, na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw.

marka Orange działa na globalnym rynku od 20 lat. 

Więcej informacji: www.orange.pl

unicomp-wZa - spółka specjalizująca się w projektowaniu, konstruowaniu i obsłudze platform in-

formatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodzaju głosowań, badań preferencji, opinii 

i odczuć zgromadzonych osób . Od 1991 roku spółka wprowadziła na rynek rozwiązania, które zna-

lazły zastosowanie przy realizacji informatycznych głosowań na walnych zgromadzeniach spółek 

prawa handlowego i innych podmiotów podejmujących decyzję w sposób kolegialny, w badaniach 

fokusowych zbierających drogą informatyczną dane na temat produktów wprowadzanych i istnieją-

cych na rynku, w informatycznych badaniach zjawisk i reakcji zachodzących w określonych grupach 

społecznych pod wpływem określonych bodźców oraz w kilkuset systemach informatycznych bada-

jących 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 tych 

dziedzinach. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy sprzętowe unicomp-WZA 

obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których jest głosowanie lub zebranie 

preferencji i opinii zgromadzonych o różnej skali organizacji, od prostych po bardzo skomplikowane 

kolekcjonujące jednocześnie dane od bardzo licznych grup respondentów.

Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl



PARtneR BieGu     

grupa  PZu  to największa  instytucja finansowa w Polsce i jedna z największych w naszej części  

Europy. jest to polska firma obecna również na litwie, łotwie, w Estonii oraz na ukrainie. Grupa oferu-

je szeroki zakres usług ubezpieczeniowych. Co drugi ubezpieczający się Polak wybiera PZu. Zarządza 

również  funduszami  emerytalnymi,  funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. 

Obecnie Grupa PZu zabezpiecza przyszłość finansową 12 milionów Polaków. Firma spełnia naj-

wyższe standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, co potwierdza obecność PZu  

w składzie lndeksu RESPECT - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie na Warszawskiej Gieł-

dzie Papierów  Wartościowych.  Prowadzone  na  szeroką skalę działania w czterech obszarach: bez-

pieczeństwo, edukacja, zdrowie i kultura są wyrazem dbałości firmy o jej interesariuszy. 

Za działania społecznie zaangażowane Grupa PZu zdobyła główną nagrodę w najnowszej edycji kon-

kursu „liderzy Filantropii” w kategorii firm, które przekazały najwięcej pieniędzy na cele społeczne.

Więcej informacji: www.pzu.pl

PAtROni

aBc Data sa jest liderem rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz jedy-

nym podmiotem działającym bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowej i Wschodniej 

(należących do uE). Firma od ponad 25 lat oferuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie i elektro-

nikę użytkową. ABC Data dysponuje największą na rynku ofertą ponad 73 tys. produktów ponad  

430 renomowanych dostawców. Oprócz sprzętu IT Spółka oferuje swoim klientom usługi dodatko-

we w ramach obszaru Value+. Dzięki systematycznemu rozwojowi i wieloletnim inwestycjom w in-

ternetowe platformy obsługi klientów, firma zajmuje czołową pozycję w zakresie sprzedaży on-line. 

W latach 2009 – 2014 ABC Data została pięciokrotnie wyróżniona nagrodą EmEA Channel Academy 

dla najlepszego dystrybutora regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W 2015 roku spółka zajęła 

pierwsze miejsce w głównym rankingu raportu Computerworld TOP 200 zostając trzeci rok z rzędu 

największą firmą informatyczną na rynku polskim. jako pierwsza firma z Polski została członkiem 

GTDC, prestiżowego stowarzyszenia obejmującego 24 największych dystrybutorów IT na świecie. 

W 2010 roku ABC Data zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji: www.abcdata.com.pl
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Budimex istnieje od ponad 45 lat. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno - usługowe 

Budimex koncentruje się na rynku polskim. jako generalny wykonawca firma działa w sektorach in-

frastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej; budownictwa kubaturowego, energetycznego, prze-

mysłowego i ekologicznego. Firma stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility ma-

nagement (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. 

Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu  

RESPECT - najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. jej inwestorem strategicznym jest 

hiszpańska firma o globalnym zasięgu - Ferrovial. Grupa Budimex zatrudnia ponad 5 tys. osób  

i współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. Do Grupy Budimex należą: Budimex Nieruchomości 

oraz mostostal Kraków.

Więcej informacji: www.budimex.pl

Ey jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradz-

two podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone 

przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych 

i w gospodarkach całego świata. W szeregach Ey rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający 

zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę Ey. W ten spo-

sób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, 

społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

Więcej informacji: www.ey.com/pl

magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia. jesteśmy najważniejszym part-

nerem dla szpitali i dostawców artykułów i usług medycznych w zakresie finansowania ich bieżą-

cej działalności. łączymy wiedzę i doświadczenie na rynku medycznym, aby tworzyć innowacyjne  

i efektywne rozwiązania finansowe w odpowiedzi na zmiany otoczenia prawnego i sytuacji rynkowej. 

Przez 16 lat działalności udzieliliśmy 7,4 mld PlN finansowania dla sektora ochrony zdrowia i jed-

nostek samorządu terytorialnego. Poprawiamy płynność finansową naszych Klientów i zwiększamy 

ich potencjał rozwoju. Wyróżnia nas kompleksowa i spójna oferta produktowa, obejmująca m.in. po-

życzki, zabezpieczenie płatności, faktoring oraz refinansowanie zobowiązań. 

Współpracujemy z ponad 500 szpitalami. Z naszych usług korzystają międzynarodowe koncerny 

farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, 

wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Klientami Spółki są także samo-

rządy i podmioty współpracujące z jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Od 2007 jesteśmy Spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. magellan S.A. wchodzi 

w skład międzynarodowej Grupy Kapitałowej magellan, prowadzącej działalność na terenie Czech 

i Słowacji poprzez spółki zależne - magellan Ćeská republika s.r.o. z siedzibą w Pradze i magellan 

Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie. Do Grupy Kapitałowej magellan należy również Oddział Kor-

poracyjny w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie. W ramach Grupy działa także mEDFinance S.A., która 

zajmuje się finansowaniem inwestycji w sektorze służby zdrowia.

Więcej informacji: www.magellansa.pl



marsh jest światowym liderem w dziedzinie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń majątkowych. Fir-

ma należy do grupy marsh & mclennan Companies, oferującej specjalistyczne usługi oraz doradz-

two obejmujące m.in.: zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami, reasekurację, zarządzanie kapitałem 

ludzkim. Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu oraz doskonałej znajomości rynku lokalnego 

marsh tworzy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb swoich Klientów.

Dlaczego marsh?

-  Pozyskane zaufanie i bardzo dobra znajomość rynku, produktów ubezpieczeniowych oraz po-

szczególnych branż, co potwierdza 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,  or-

ganizacje  świadczące usługi specjalistyczne oraz osoby prywatne.

- Szeroki wachlarz dodatkowych usług brokerskich i fachowe doradztwo w zakresie zarządzania 

ryzykiem. 

Więcej informacji: www.marsh.pl

standard & Poor’s Ratings services jest częścią mcGraw Hill Financial (NySE:mHFI) i jest  świato-

wym liderem w dostarczaniu niezależnych analiz ryzyka kredytowego i rynkowych punktów odnie-

sienia, publikując ponad milion ratingów kredytowych dla  podmiotów z sektora instytucji rządo-

wych i samorządowych,  korporacyjnego oraz finansowego.

Standard & Poor’s zatrudnia ponad 1400 analityków w 23 krajach, szczycąc się ponad 150 letnim 

doświadczeniem w ocenie ryzyka kredytowego,  oferując unikatową kombinację globalnego zasięgu, 

pokrycia i doświadczenia z lokalną ekspertyzą. Analizy i opinie S&P dotyczące relatywnego ryzyka 

kredytowego dostarczają uczestnikom rynków finansowych informacji i niezależnych punktów od-

niesienia, wspierając rozwój transparentnych i płynnych globalnych rynków finansowania dłużnego.

Więcej informacji: www.standardandpoors.com www.spratings.pl

mcgraw Hill Financial jest dostawcą wiedzy i informacji finansowych dla uczestników globalnych 

rynków kapitałowych i towarowych. Oferuje niezależne opinie, punkty odniesienia, ratingi kredy-

towe, rozwiązania do  zarządzania ryzykiem kredytowym i portfelowym oraz produkty analityczne. 

W skład grupy mcGraw Hill Financial wchodzą marki, które na trwałe wpisały się w świadomość 

uczestników rynków finansowych:  Standard & Poor’s Ratings Services, S&P Capital IQ, S&P Dow 

jones Indices, Platts, CRISIl, j.D. Power i mcGraw Hill Construction. 

mcGraw Hill Financial zatrudnia około 17 tys. pracowników w 27 krajach świata.

Więcej informacji: www.mhfi.com
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PARtneR sPecjAlny 

Bmw group to jeden z największych i najbardziej utytułowanych producentów samochodów oraz 

motocykli na świecie. Trzy marki należące do korporacji – BmW, mINI i Rolls-Royce są najbardziej 

rozpoznawalnymi markami premium w motoryzacji. Pojazdy oferowane przez BmW wyznaczają 

najwyższe standardy w zakresie designu, dynamiki, technologii i jakości, umacniając firmę na pozycji 

lidera innowacyjności w branży.

Trzy marki, jeden cel - nieustanny rozwój. Stałe dążenie do definiowania na nowo jakości premium 

sprawia, że samochody i motocykle BmW Group od lat stanowią źródło inspiracji dla ludzi na całym 

świecie.

Więcej informacji: www.bmw.pl

PARtneR ORGAnizAcyjny 

tatra Holding jest liderem na rynku organizacji imprez firmowych. Autorski program „w głąb misji 

firmy” zawiera projekty silnie integrujące pracowników oraz budujące pozytywny wizerunek praco-

dawców. uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Tatrę Holding nabierają pewności, że pracują  

i funkcjonują w atrakcyjnym, sprzyjającym ich rozwojowi środowisku.

Firma ma w swoich dokonaniach realizacje dla wielu przedsiębiorstw i spółek giełdowych, takich 

jak: Kulczyk Holding, Budmiex, Alior Bank, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Domów  

maklerskich, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Noble Bank, Raiffeisen Bank, Volkswagen  

i inni. Oferta Tatry Holding zawiera pikniki rodzinne i firmowe, olimpiady sportowe dla pracowników, 

kongresy merytoryczne a także wyjazdy incentive. 

Wybrane realizacje:

1.  Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG

2.  Konferencja Rynku Kapitałowego

3.  Pikniki pracownicze Alior Banku na terenie całego kraju

3.  Zimowe mistrzostwa Budimex

4.  Capital market Games - Zakopane

5.  Winter Capital market Games - Czarna Góra

i wiele innych.

Więcej informacji: www.tatraholding.pl   
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