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 › Zarządzanie ryzykiem należności

 › Optymalizacja podatkowa

 › Umiędzynarodowienie biznesu

 › Wycena wartości przedsiębiorstwa

 › Model finansowania a wartość spółki

 › Budowanie przewagi konkurencyjnej

 › Zarządzanie ryzykiem kursowym w zakresie realizacji transakcji walutowych

 › Minimalizacja kosztów dzięki uproszczeniu hedgingu

 › Na co zwracać uwagę we współpracy Spółka  

 - Międzynarodowa Instytucja Płatnicza?

 › Gromadzenie informacji o członkach władz oraz ich powiązaniach rodzinnych  

 i biznesowych

 › Drastyczne sankcje na spółki i osoby fizyczne

W trakcie kongresu poruszymy tematy:



www.seg.org.pl

17 maja  \  DZIEŃ I

11:00 - 12:00   Rejestracja gości 

12:00 - 13:00   Lunch 

13:00 - 13:15   Otwarcie Kongresu 

 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13:15 - 14:30   Dyskusja panelowa I: Czynniki konkurencyjności finansowej spółki

 › Zarządzanie ryzykiem należności
 › Optymalizacja podatkowa
 › Umiędzynarodowienie biznesu

 Prowadzący:

 Andrzej Jacaszek, Wydawca „Harvard Business Review Polska”, Wiceprezes Zarządu ICAN Institute

 Uczestnicy:

 Sławomir Boruc, Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową, Baker & McKenzie

 Artur Grześkowiak, Prezes Zarządu, Marsh Polska

 Monika Nowecka, Partner, Wiceprezes Zarządu, Mazars w Polsce

 Mariusz Rędaszka, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Energa

14:30 – 14:45   przerwa kawowa

14:45 - 16:00   Dyskusja panelowa II: Rola CFO w kreowaniu wartości spółki

 › Wycena wartości przedsiębiorstwa
 › Model finansowania a wartość spółki
 › Budowanie przewagi konkurencyjnej

 Prowadzący:

 Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

 Uczestnicy:

 Jacek Barański, Hewlett Packard Enterprise

 Bartłomiej Knichnicki, Partner, Volante

 Radosław Kozieja, Wiceprezes Zarządu, Codec Polska

 Andrzej Puncewicz, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Crido Taxand

16:00 - 16:15   przerwa kawowa 

program kongresu
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16:15 - 17:30   Dyskusja panelowa III: Bezpieczne strategie zarządzania ryzykiem walutowym

 › Czynniki makroekonomiczne oraz ich wpływ na kursy walut w 2016 roku 
 › Minimalizacja kosztów dzięki uproszczeniu hedgingu
 › Na co zwracać uwagę we współpracy Spółka - Międzynarodowa Instytucja Płatnicza?

 Prowadzący:

 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych  

 Uczestnicy:

 Krzysztof Kluza, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Selena FM

 Przemysław Lutkiewicz, Wiceprezes Zarządu, LPP 

 Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury

 Piotr Sieradzan, CFA, Wiceprezes Zarządu CFA Society Poland, Prezes Zarządu Everest TFI

18:00 - 19:00   Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego,  
 wielokrotnego mistrza olimpijskiego

20:00   Wieczorna Gala

 › Gość Specjalny: Juliusz Machulski - Reżyser

„Biznesowe aspekty produkcji filmowej”
 › Uroczysta kolacja

18 maja  \  DZIEŃ II

9:00 - 10:30   I tura warsztatów tematycznych

10:30 - 11:00   przerwa kawowa 

11:00 - 12:30   II tura warsztatów tematycznych 

grupa i: „To hedge or not to hedge” czyli zarządzanie ryzykiem walutowym w średnich  

i mniejszych spółkach giełdowych

Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury

grupa ii: Rozliczenia i zabezpieczenie ryzyka walut egzotycznych, czyli wyzwania finansowe  

globalnej ekspansji polskich spółek giełdowych

Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury

grupa iii: Finansowanie projektów inwestycyjnych przez bank. Najważniejsze czynniki ryzyka w ocenie banku

Edmund Cumber, Dyrektor, Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych, PKO Bank Polski
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grupa iV: Rola projektów PPP w przedsięwzięciach infrastrukturalnych - model finansowania

Łukasz Dziekoński, Dyrektor Biura Funduszu Marguerite w Departamencie Finansowania  

Projektów Inwestycyjnych, PKO Bank Polski

grupa V: Kluczowe zmiany w środowisku podatkowym 2016-2017 (klauzula obejścia prawa podatkowego, 

dokumentacja cen transferowych, planowana Dyrektywa „BEPS”)

Sławomir Boruc, Wspólnik, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Baker & McKenzie

Piotr Wysocki, Partner, Doradca Podatkowy, Baker & McKenzie

Tomasz Chentosz, Counsel, Doradca Podatkowy, Baker & McKenzie

grupa Vi: Test na utratę wartości - jak zmienić problem w element strategii

dr Bartosz Góralski, Partner, Volante 

Grzegorz Jajuga, CFA, Partner, Volante

grupa Vii: Jak przygotować spółkę do zwiększonej presji ze strony organów podatkowych?

Andrzej Puncewicz, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Crido Taxand

Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Crido Taxand

Anna Pęczyk-Tofel, Manager, Dział Doradztwa Podatkowego, Crido Taxand

grupa Viii: IT - Broń strategiczna Twojego Biznesu. Jak zbudować przewagę konkurencyjną Twojego biznesu

Jacek Barański, Hewlett Packard Enterprise

Robert Fijołek, Hewlett Packard Enterprise

Przemysław Panasik, Hewlett Packard Enterprise

Dariusz Śliwa, Hewlett Packard Enterprise

Robert Rutkowski, Hewlett Packard Enterprise

grupa iX: Zarządzanie ryzykiem - kluczowe problemy i wyzwania dla Dyrektorów Finansowych  

Spółek kapitałowych

Marcin Olczak, Dyrektor Zespołu Ryzyka Kredytowe i Polityczne, Marsh Polska 

Małgorzata Splett, Lider Praktyki PEMA (Fuzje i Przejęcia), Marsh Polska

Paweł Wojskowicz, Starszy Broker Specjalista, Zespół FINPRO (Ubezpieczenia finansowe i profesjonalne), 

Marsh Polska

12:30 - 13:30   Lunch 

13:30 - 15:00   Dyskusja panelowa: Nowa rzeczywistość regulacyjna

 › Zmiany w raportowaniu informacji gospodarczych i korporacyjnych
 › Finansowe, pozafinansowe, zintegrowane - zmiany w raportach okresowych wynikające z dyrektyw
 › Transparency II oraz 2014/95/UE
 › Gromadzenie informacji o członkach władz oraz ich powiązaniach rodzinnych i biznesowych
 › Drastyczne sankcje na spółki i osoby fizyczne

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
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preLegenci

 Jacek Barański

HPE Financial Services, Hewlett Packard Enterprise

Od ponad 14 lat w branży finansowania usług z sukcesami współpracuje z największymi spółkami

działającymi na polskim rynku. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w firmach 

Daimler Chryslyer Fleet Services, Arval Services Lease oraz Econocom Polska, gdzie przez ostatnie   

5 lat zajmował się finansowaniem projektów informatycznych.

W szeregach HPE Financial Services jest od września 2012 i odpowiada za sprzedaż oraz rozwój 

usług finansowych oferowanych Klientom i Partnerom.

Jest absolwentem prywatnej uczelni Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej na kierunku  

Biznes Międzynarodowy. Jest żonaty, ma trzech synów. Ulubiony sposób spędzania wolnego 

czasu to gry planszowe, siatkówka plażowa, jazda na nartach, a przede wszystkim gotowanie.  

Dużo podróżuje odkrywając urocze zakątki świata.

 Piotr Biernacki

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

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

rzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz doradzał 

setce spółek notowanych na GPW, Euronext  i OMX. Autor i koordynator licznych badań dotyczą-

cych relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji środowiskowych polskiego rynku kapitałowego.  

Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, 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 organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Gieł-

dowych. Autor publikacji na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, 

aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.Specjalizuje się tak-

że w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji finansowej. Założyciel  

IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability i information design.
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 Sławomir Boruc 

Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową, Baker & McKenzie

Sławomir Boruc kieruje Praktyką Podatkową w warszawskiej kancelarii Baker & McKenzie. Specjalizuje 

się w prawie podatkowym. Doradzał wielu firmom m. in. z branży komputerowej, chemicznej, poligra-

ficznej i tekstylnej oraz telekomunikacyjnej. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz 

występuje w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. 

Sławomir Boruc od wielu lat cieszy się uznaniem jako ekspert prawa podatkowego w Polsce, o czym 

świadczą publikacje Chambers Europe i Chambers Global, Legal 500, European Legal Experts, czy Client 

Choice. W 2014 r. otrzymał rekomendację Dziennika Gazety Prawnej jako najlepszy ekspert w dziedzinie 

międzynarodowego prawa podatkowego, a w 2015 roku przyznano mu rekomendację w zakresie spo-

rów podatkowych. Kierowana przez niego grupa była wielokrotnie wyróżniana jako najlepsza w Polsce  

w rankingach Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 i Tax Directors Handbook, a także rankin-

gach polskich czasopism gospodarczych, takich jak Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna. 

Sławomir Boruc jest autorem oraz współautorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 Bartosz Drabikowski

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Bartosz Drabikowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych  w PKO Banku Polskim  

od 20 maja 2008.

Obecnie jest także Członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe i Członkiem Komitetu Ryzyka, Audytu 

i Finansów. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdo-

wych oraz Wiceprzewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Finansów BIAC Finance Task Force – OECD.

W latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., odpowiedzialnym za 

finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu instytucjami finansowymi. Przewodniczył Radom 

Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego: Inteligo Financial Services S.A, 

eService S.A., PKO BP Faktoring S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady 

Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór 

nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. 

Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach 

wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku 

radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych.

Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych  

i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał rów-

nież w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europej-

ska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska). 

Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management 
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Program. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, 

Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii 

Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych). Odbył liczne staże zawodo-

we: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothek-

enbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń 

organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

 Artur Grześkowiak 

Prezes Zarządu, Marsh Polska

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 2007 roku ukończył Advanced Management Program w IESE 

Business School w Barcelonie. Przez ostatnie 18 lat zajmował różne stanowiska kierownicze w fir-

mie brokerskiej Gras Savoye. Od 1 marca 2016 roku Prezes Zarządu Marsh w Polsce, Członek Ze-

społu Zarządzającego Marsh (Executive Management Team) w regionie Austria / Europa Środkowo  

- Wschodnia. 

 andrzej jacaszek

Wydawca „Harvard Business Review Polska”, Wiceprezes Zarządu ICAN Instutute

Ukończył studia Executive Master of Business Administration, University of Minnesota, Carlson 

School of Management oraz Wydział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Od marca 

2004 jest wykładowcą w ICAN Institute. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach zarządzania stra-

tegicznego, sprzedaży, marketingu, ekonomiki przedsiębiorstwa. Pracował m.in. dla takich firm, 

jak: Medicover Holding BV jako Dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu; Norwich Union jako 

Country Manager of Life and Pension Operations Poland; Powszechne Towarzystwo Emerytalne 

Norwich Union SA jako Prezes Zarządu; TUiR Warta SA jako Wiceprezes Zarządu; Agros Holding SA 

jako Dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu; B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. jako Prezes 

Zarządu. W latach 2004-2005 pełnił funkcję Wiceministra Finansów RP.

Od 2009 r. jest Wiceprezydentem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
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 Dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

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

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 Finan-

sów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem 

wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjono-

wanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadcze-

nia usług, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia 

Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji międzynarodowej organizacji 

zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym – IOSCO.

 Dr krzysztof kluza

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Selena FM

Posiada szerokie doświadczenie na stanowiskach zarządczych i finansowych. 

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; absolwent SGH na kierun-

kach Finanse i Bankowość oraz Ekonomia; stypendysta Fundacji Fulbrighta na Columbia University 

w Nowym Jorku. Uzyskał również stypendium dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki 

Polskiej oraz nagrodę Top 10 SGH. Certyfikowany project manager (Prince2 Registered Practitioner, 

certificate no. 02602002-02-U7BN). 

Od 1997, związany zawodowo z SGH, obecnie jako adiunkt w Katedrze Rynków i Instytucji Finansowych. 

1998-2003, w Banku Handlowym w Warszawie S.A., ostatnie stanowisko – Doradca Prezesa Zarządu  

w pionie Strategii, Rozwoju i Projektów Strategicznych. 2003-2006, w Grupie PZU, ostatnie stanowi-

sko – Dyrektor Biura Strategii i Projektów w PZU S.A. i PZU Życie S.A. 2007-2012, w Banku Gospodar-

stwa Krajowego początkowo odpowiedzialny za obszar strategii, organizacji, kontrolingu i informacji 

zarządczej, a następnie za obszar zarządzania produktami i wsparcia handlu zagranicznego. 2009-2012,  

w Fasing S.A., członek Rady Nadzorczej. 2012-2014, w Getin Noble Bank S.A., Dyrektor ds. Sektora Pu-

blicznego, Klientów Kluczowych i Operacji Zagranicznych. 2012-2014, w Grupie Selena, sekretarz Rady 

Nadzorczej. 

Od października 2014, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Selena FM S.A. 
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 Bartłomiej Knichnicki

Partner, Volante

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, finansach i inwestycjach. Pracował 

w firmach konsultingowych (m.in. PricewaterhouseCoopers) oraz inwestycyjnych (m.in. Ventura 

Securities Ltd.). Pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego – wiceprezesa zarządu funduszu inwe-

stycyjnego Trinity AdVenture sp. z o.o. W ramach tej spółki zasiadał w zarządach i radach nadzor-

czych kilkunastu spółek portfelowych. Pracował w spółkach posiadających status Autoryzowanego 

Doradcy NewConnect, w tym przez ponad rok pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Trinity Capital 

Investments SA (obecnie notowana na rynku NewConnect Grupa Trinity SA). 

Od września 2011 roku odpowiadał jako prezes zarządu oraz większościowy akcjonariusz za urucho-

mienie i zarządzanie spółką Mennica Skarbowa S.A. (notowaną na NewConnect od 2012 roku). Spółka 

ta stała się jednym z liderów sprzedaży złota inwestycyjnego w Polsce, osiągając w 2015 roku przycho-

dy przekraczające 100 milionów złotych. W grudniu 2015 r. dokonał sprzedaży swojego pakietu akcji. 

Od 2007 r. pełni funkcję partnera w Volante odpowiedzialnego za projekty wycen przedsiębiorstw, 

transakcji M&A oraz pozyskania kapitału.

Bartłomiej jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. 

Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie 

w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 Radosław Kozieja

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor, Codec Polska 

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w wykorzystaniu systemów informatycznych do wspierania za-

rządzania największymi firmami. Od dziewiętnastu lat pracuje w grupie Codec, a od roku 1999 zarzą-

dza jej polskim oddziałem. Zajmował się zagadnieniami związanymi z praktycznym wspomaganiem 

podejmowania decyzji, controllingu, finansów oraz zarządzania m.in. przy wykorzystaniu sztucznej 

inteligencji oraz systemów analitycznych.  Z problematyką zastosowań Performance Management 

i Business Intelligence związany od początku kariery zawodowej. Uczestniczył i prowadził projekty 

konsultingowe oraz wdrożenia systemów Performance Management i Business Intelligence w Pol-

sce i Irlandii. Absolwent Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
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 Przemysław Lutkiewicz

Wiceprezes Zarządu, LPP

Od 2008 roku zatrudniony w LPP SA jako Dyrektor ds. Controllingu. W ramach Działu Finansowego 

LPP SA stworzył od podstaw Dział Controllingu nadzorując pracę analityków, audytorów oraz ko-

mórki bezpieczeństwa w sieciach sprzedaży. Wdrożył narzędzia IT dostarczając informacji zarząd-

czych, potrzebnych w kierowaniu wszystkimi spółkami GK LPP SA. Brał też czynny udział w utrzy-

mywaniu kontaktów z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1994 w Powszechnym Banku Kredytowym SA. W latach 1995 

– 2008 związany z PolCard SA / First Data Polska SA, gdzie zajmował stanowiska od Kierowni-

ka Zespołu Planowania i Sprawozdawczości do Dyrektora Departamentu Controllingu. W latach  

2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w First Data Polska SA.

W latach 2007-2008 współtworzył Centrum SSC First Data w Gdańsku jako Dyrektor ds. Finansów 

i Controllingu.

Urodził się w 1970 roku, jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i  Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.

 Juliusz Machulski

Reżyser

Polski reżyser, scenarzysta, dramaturg, producent. Jedna z najbardziej znanych i wpływowych po-

staci świata filmowego w Polsce. Jego debiut reżyserski „Vabank” stał się jednym z największych 

przebojów polskiego kina. Kolejne filmy „Seksmisja”, „Kingsajz” a potem „Kilerzy” i wiele innych 

stały się hitami i kasowymi przebojami bijąc rekordy oglądalności. Od 1988 założyciel i kierownik 

artystyczny studia filmowego „Zebra”. W 1993 r. wykładowca reżyserii filmowej w Hunter College 

w Nowym Jorku. W latach 1989-91 członek Komitetu Kinematografii. Członek Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Członek Polskiej Akademii Filmowej, w latach 2003-2008  

prezydent Akademii. Członek Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). W latach 2005-2008 oraz  

w latach 2011-2014 członek Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
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 Jakub Makurat

Dyrektor Generalny, Ebury

Jakub Makurat jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w obszarze finansów. Jest zangażo-

wany w rozwój handlu zagranicznego w firmach sektora MSP w Polsce. Na co dzień współpracuje 

z przedsiębiorcami w celu ułatwienia im dostępu do efektywnych rozliczeń i skutecznych metod 

zarządzania ryzykiem finansowym. 

 

Wcześniej Jakub pracował w Raiffeisen Bank, Fortis Bank i Deutsche Bank, gdzie pomagał klientom 

w skutecznym zarządzaniu finansami. Ukończył studia w zakresie Finansów i Bankowości a także 

Miedzynarodowej Integracji Europejskiej. Od 2011 roku Jakub zaangażowany jest w rozwój przed-

sięwzięć w branży FinTech.

 Monika Nowecka

Partner, Wiceprezes Zarządu, Mazars w Polsce

Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych i Kadrowo-Płacowych

Związana z Mazars od 1995 roku. Biegły rewident, absolwentka kierunku Finanse i Bankowość oraz 

studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłu-

dze księgowej podmiotów o różnej osobowości prawnej i różnorodnym profilu działalności, w tym 

podmiotów notowanych na giełdzie.

Monika Nowecka posiada szeroka wiedzę i praktykę w zakresie polskich i zagranicznych standardów ra-

chunkowości (MSSF). Jest prelegentem szkoleń oraz autorką licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

Ekspert w branży outsourcingowej oraz autorka wielu publikacji z nią związanych.

 Andrzej Puncewicz

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Crido Taxand

Andrzej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz 

w postępowaniach podatkowych i sądowych. Doradzał inwestorom krajowym i zagranicznym  

w licznych restrukturyzacjach i transakcjach M&A. Opracował efektywne podatkowo scenariusze 

restrukturyzacji, m.in. dla podmiotów z branży nieruchomości, sektora pośrednictwa finansowego 

oraz wydobycia ropy i gazu. 

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Arthur Andersen, od 2002 r. 

kontynuował w Ernst & Young. W 2005 r. został jednym z założycieli firmy doradczej Crido Taxand.

Andrzej jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. Stypendysta DAAD, posiadacz European Business Certificate uzyskanego po rocznych 

studiach w Niemczech. Ukończył z wyróżnieniem Executive MBA Uniwersytetu w Chicago (University 

of Chicago Booth School of Business). Jest współautorem i współwykładowcą programu dla studentów 

studiów magisterskich na SGH „Zarządzenie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy”. 

Autor publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegent na licznych konferencjach podatko-

wych. Prezes Zarządu Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). 
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 Mariusz Rędaszka

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Energa

Mariusz Rędaszka jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlo-

wej oraz studiów MBA Uniwersytetu Calgary. Odbył szereg szkoleń i kursów, w tym w zakresie 

Wycen Przedsiębiorstw, Przejęć i Fuzji, Finansowania Inwestycji oraz Strategicznego Przywódz-

twa. Menedżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania 

strategicznego i finansami. Specjalizuje się w projektach restrukturyzacji, zarządzaniu rentowno-

ścią, optymalizacji struktur i procesów, przejęciach i fuzjach. W pierwszych latach swojej kariery 

związany był z bankowością inwestycyjną – pracował w Creditanstalt Investment Bank (obecnie 

Grupa Unicredit), gdzie specjalizował się w zagadnieniach związanych z rynkiem energetycznym,  

w tym prywatyzacją, finansowaniem inwestycji oraz obsługą polskich i zagranicznych inwe-

storów. W latach 1998 – 2000 pełnił funkcję menedżera odpowiedzialnego za rozwój i finanse  

w polskim przedstawicielstwie brytyjskiej grupy energetycznej Eastern, wchodzącej w skład  

Texas Utilities (USA). W latach 2000-2011 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu  

w polskich spółkach międzynarodowych organizacji: początkowo w strukturach Lafarge, a na-

stępnie – w Pernod Ricard / Wyborowa S.A. Pracował również w Morpol ASA i Eurolot S.A (jako 

CFO) oraz w PL.2012+ sp. z o.o. (jako Dyrektor Operacyjny). W ostatnich latach prowadził działal-

ność w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego.

 Dr Piotr Sieradzan, CFA

Wiceprezes Zarządu CFA Society Poland, Prezes Zarządu Everest Investments S.A oraz  Everest TFI S.A,  

Wiceprezes Everest Investment Management S.A.

Piotr Sieradzan posiada 15 lat doświadczenia z zakresu zarządzania funduszami i firmami inwe-

stycyjnymi. Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Absolwent Finansów  

i Bankowości oraz Doktor Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 

do 2007 roku pracował w SEB Investment Management S.A. jako zarządzający polskimi i zagranicz-

nymi funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym z największych akcyjnych funduszy regionalnych 

z Europy Środkowo-Wschodniej dla klientów szwedzkich, niemieckich i bałtyckich. W latach 2007-

2010 pełnił funkcję Prezesa i członka zarządu w Pocztylion - Arka PTE S.A., gdzie zarządzał dzia-

łalnością zrównoważonego funduszu emerytalnego. W latach 2010- 2012, Prezes Trigon TFI S.A.  

i Wiceprezes Trigon DM S.A., odpowiedzialny za segment zarządzania aktywami i funduszy inwesty-

cyjnych, gdzie stworzył i zarządzał czołowym zespołem Asset Management w Polsce.
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 Dariusz Witkowski

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Pełni funkcję Wiceprezesa w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. Uprzednio pełnił funkcje Pre-

zesa Zarządu w Zakładach Tytoniowych w Lublinie S.A. oraz w Karen S.A. notowanej na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2009-2010 był zatrudniony w Konfederacji Praco-

dawców 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 kapi-

tałową koncernu. W latach 2004-2005 pracował jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skar-

bu Państwa, odpowiadając za procesy prywatyzacji, w szczególności w ramach ofert publicznych.  

W latach 2000-2004 był członkiem Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów War-

tościowych w Warszawie. 

Od 1995 do 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów w Komi-

sji 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 dotyczących rynku kapitałowego, nadzoru i pu-

blicznego obrotu papierami wartościowymi.
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patronat

 Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 146 lokalnych sto-

warzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja rozpowszechnia i realizuje najwyższe 

standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society 

Poland zrzesza profesjonalistów mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji  

i zarządzaniem finansami. Jest to prestiżowe grono osób, mogące pochwalić się obszernym zakre-

sem wiedzy finansowej i doskonałym zrozumieniem procesów gospodarczych. Tytuł CFA to kompe-

tencje i umiejętności umożliwiające wykonywanie wielu zawodów, również za granicą. CFA to jeden 

z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych certyfikatów zawodowych - używany dla wy-

miernej oceny kompetencji zawodowych i norm etycznych osób zatrudnionych w sektorze usług 

finansowych. CFA Institute to światowa i prestiżowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów w za-

kresie finansów, która przyznaje prestiżową desygnację Chartered Financial Analyst (CFA). Instytut 

działa od ponad 60 lat rozpowszechniając najwyższe standardy etyczne i zawodowe na rynkach 

finansowych. Zrzesza on 135 tys. przedstawicieli branży finansowej, w tym ponad 130 tys. z tytułem 

CFA. Organizacja współpracuje ze 140 uczelniami wyższymi na całym świecie w zakresie wdrażania 

procesów kształcenia CFA Institute do programów nauczania.

Więcej informacji: www.cfapoland.org/pl

partnerzy instytucjonaLni

 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest największą giełdą instrumentów finan-

sowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2016 r. mija 25 lat od jej uruchomienia. Lata doświadczeń, 

wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią  

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

GPW oferuje inwestorom szeroką gamę produktów i usług. Na prowadzonych przez GPW rynkach noto-

wane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Giełda prowadzi ponadto ob-

rót instrumentami pochodnymi i produktami strukturyzowanymi, a przez Fundację GPW dba o edukację 

społeczeństwa w zakresie rynku kapitałowego i inwestowania na giełdzie.

Trwające od wielu lat zainteresowanie krajowych i regionalnych przedsiębiorców debiutem na GPW 

wzmacnia pozycję Giełdy jako jednego z największych w Europie i największego w Europie Środkowo-

-Wschodniej rynku pod względem liczby notowanych spółek. 

Warszawska giełda systematycznie realizuje strategię rozwoju mającą na celu wzmocnienie atrak-

cyjności i konkurencyjności rynku dla krajowych i zagranicznych spółek  i inwestorów. Od 9 listopada  

2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie.

Więcej informacji: www.gpw.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 całko-

witej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest odpowie-

dzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatyw-

nym systemie obrotu (ASO), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. 

KDPW realizuje również szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla ak-

cjonariuszy, 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 gospo-

darczą, 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.

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

rym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule dual-li-

sting. 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

partnerzy strategiczni

 Ebury to międzynarodowa firma specjalizująca się w usługach finansowych dla małych i średnich 

przedsiębiorstw – pomaga im rozwijać biznes na rynkach zagranicznych, eliminując bariery w ob-

szarze rozliczania transakcji walutowych oraz zarządzania ryzykiem walutowym. Ebury umożliwia 

transakcje w ponad 140 walutach, w tym wielu walutach odległych krajów (m.in. rupia indyjska, 

chiński juan, real brazylijski, tajski bat, meksykańskie peso) oraz dostarcza sprawdzone rozwiązania 

w handlu zagranicznym, dotychczas niedostępne dla polskich firm.

Precyzyjnie dobierając instrumenty finansowe zabezpieczające ryzyko kursowe, Ebury zwiększa 

bezpieczeństwo dochodów i chroni marżę przedsiębiorców. Analizy i zestawy użytecznych informa-

cji przekazywane codziennie przez analityków Ebury zapewniają przedsiębiorcom komfort i możli-

wość skoncentrowania się na prowadzeniu własnego biznesu.
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Ebury to zespół niemal 300 specjalistów posiadających bogate doświadczenie na światowych ryn-

kach finansowych pracujących w 4 biurach: Londynie, Amsterdamie, Madrycie i Warszawie. Własne 

centrum IT w Maladze (Hiszpania) dostarcza klientom bezpieczne i innowacyjne rozwiązania tech-

nologiczne, w tym najwyższej jakości platformę online.  

Firma zrealizowała dotąd transakcje o łącznej wartości ponad 7 mld funtów (ok. 40 mld złotych). Ebury 

za każdym razem głęboko analizuje biznes każdego z klientów, co umożliwia precyzyjne poznanie ich 

potrzeb, zaoferowanie usług „skrojonych na miarę” i zapewnienie spersonalizowanego kontaktu (de-

dykowany specjalista). Do tej pory firma obsłużyła ok. 10 tys. europejskich eksporterów i importerów.

Gwarancją bezpiecznej współpracy z Ebury jest działalność pod nadzorem FCA (brytyjski odpowied-

nik KNF), w tym status Autoryzowanej Instytucji Płatniczej. 

Więcej informacji: www.ebury.pl

 PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. W warunkach zmienności gospodar-

czej i rosnącej konkurencji regularnie osiąga wysokie wyniki przy konserwatywnym podejściu do 

ryzyka. Zwiększa wartość dla akcjonariuszy, kładąc nacisk na nowoczesne rozwiązania technolo-

giczne, atrakcyjne produkty i wysoką jakość obsługi. Działalność banku opiera się na trzech filarach: 

detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. Mimo odmiennej specyfiki każdego z obszarów, łączy 

je pełna koncentracja na potrzebach klientów i dostarczaniu jakości we wszystkich kanałach obsłu-

gi, w tym w największej w kraju sieci oddziałów bankowych. 

Siłą banku jest zdolność do nieustannego doskonalenia się, dzięki której jest w stanie w pełni wykorzy-

stywać szanse rynkowe i zwiększać przewagę konkurencyjną. Bank konsekwentnie inwestuje w nowo-

czesne procesy, nowatorskie usługi i rozwiązania technologiczne. Jednym z nich jest usługa płatności 

mobilnych IKO, który poprzez starania banku stał się podstawą polskiego standardu płatności mobil-

nych BLIK. Projekt przekształcenia mobilnej aplikacji IKO, stworzonej przez PKO Bank Polski, w rynkowy 

standard płatności BLIK, wygrał w kategorii the Best Innovation in Payments w prestiżowym konkursie 

„Distribution & Marketing Innovation detalicznych usług finansowych”, organizowanym przez EFMA.

W swojej działalności bank umiejętnie łączy blisko 100-letnią tradycję z innowacyjnymi rozwiąza-

niami oczekiwanymi przez współczesnych klientów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi w ostatnich 

latach stał się liderem Europy Środkowo-Wschodniej pod względem aktywów, kapitału i wypraco-

wanego zysku. Charakterystyczna dla Banku pozostaje wysoka rentowność aktywów i kapitałów 

oraz najlepsza wśród bankowych grup w kraju efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem C/I.

Więcej informacji: www.pkobp.pl
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 grupa  pzu  to największa  instytucja finansowa w Polsce i jedna z największych w naszej części Eu-

ropy. Jest to polska firma obecna również na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz na Ukrainie. Grupa oferuje 

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: 

bezpieczeństwo, 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

PARTNERzy GŁóWNI

PMS 383C
PMS 7406C
PMS 187C

 Baker & McKenzie jest jedną z największych kancelarii prawnych na świecie obecną zarówno  

na rynkach rozwiniętych jak i obszarach chrakteryzujących się największym potencjałem rozwoju 

gospodarczego. Aktualnie ponad 5600 prawników z 77 biur świadczy usługi w 47 krajach, łącząc 

wiedzę i doświadczenie biznesowe aby sprostać wysokim oczekiwaniom klientów.

Baker & McKenzie jako pierwsza spośród międzynarodowych kancelarii rozpoczęła działalność  

w Europie Środkowej i Wschodniej. Biuro w Warszawie powstało w 1992 roku i aktualnie jest w nim 

zatrudnionych ponad 80 prawników i doradców podatkowych, dzięki czemu należy do ścisłego gro-

na największych kancelarii w Polsce. Kancelaria Baker & McKenzie świadczy kompleksowe usługi  

w następujących obszarach: rozstrzyganie sporów i arbitraż, rynki finansowe, fuzje i przejęcia, wła-

sność intelektualna i nowoczesne technologie, nieruchomości, infrastruktura, energetyka, partner-

stwo publiczno-prywatne, prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo konkurencji, prawo pracy, 

zagraniczne inwestycje bezpośrednie i prawo farmaceutyczne.

Baker & McKenzie jest jedną z najczęściej rekomendowanych kancelarii w Polsce i na świecie, o czym 

świadczy zajmowana przez kancelarię wysoka pozycja w prestiżowych rankingach, m.in. Financial 

Times, Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500.

Więcej informacji: www.bakermckenzie.com
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 Crido Taxand jest pierwszą na polskim rynku firmą konsultingową, która nie łączy usług doradczych 

i audytorskich, działającą w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od początku swo-

jej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców 

podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. 150-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza 

klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa  

(Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci 

zajmują najwyższe pozycje w rankingach podatkowych i jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy 

unijnych.

Więcej informacji: www.taxand.pl   

 Hewlett Packard Enterprise to największy na świecie dostawca infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania, usług oraz rozwiązań dla przedsiębiorstw różnej wielkości. HPE tworzy nowe roz-

wiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes i społeczeństwo. HPE 

w Polsce jest największą firmą technologiczną w Polsce zatrudniającą kilka tysięcy pracowników  

i współpracującą z licznym gronem partnerów. 

Wszechstronna oferta HPE obejmuje trzy kluczowe obszary: Infrastrukturę, w tym serwery, pamięci 

masowe i rozwiązania sieciowe dla przedsiębiorstw, najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do 

rozszerzenia i optymalizacji kluczowych aspektów działalności i zarządzania nimi, usługi gwarantu-

jące uzyskanie wartości dodanej.

Więcej informacji: www.hpe.com

intel technology poland 

Firma Intel wprowadza innowacje w celu uczynienia naszego życia bardziej pasjonującym, dosko-

nalszym i łatwiejszym. Nigdy nie ustajemy w naszej pracy. Naszym celem jest wykonanie kolejnego 

wielkiego skoku – w zakresie technologii, edukacji, kultury, procesu technologicznego i odpowie-

dzialności społecznej. Zawsze staramy się dostarczać rozwiązania, które zadowolą każdego.

Więcej informacji: www.intel.pl

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

przez definiowanie, projektowanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań branżowych pomaga-

my swoim Klientom rozwijać ich biznes w bezpiecznym środowisku. Nasz sukces tworzy 30 000 

profesjonalistów z ponad 130 krajów. Firma należy do Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), 

grupy wiodących na rynku dostawców specjalistycznych usług, które obejmują doradztwo i two-

rzenie rozwiązań w obszarach, takich jak zarządzanie ryzykiem, strategia usług finansowych czy 

zarządzanie zasobami  ludzkimi. W skład grupy zatrudniającej około 60 000 pracowników na całym  

świecie i osiągającej roczne przychody na poziomie przekraczającym $13 miliardów wchodzą także 

globalni liderzy w obszarze reasekuracji  (Guy Carpenter), doradztwa związanego z szeroko pojętym 

zarządzaniem zasobami ludzkimi (Mercer) oraz konsultingu w ramach strategii usług finansowych 

(Oliver Wyman). 
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Marsh, jako broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny jest obecny w Polsce od 1992 roku. Aktualnie 

firma obsługuje ponad 1400 Klientów z różnych sektorów gospodarki. Dzięki przynależności do 

grupy Marsh & McLennan Companies, eksperci Marsh dysponują nieograniczonym dostępem do 

specjalistycznej wiedzy oraz czerpią z niezliczonych doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań wyko-

rzystywanych na światowych rynkach ubezpieczeniowych.

Więcej informacji: www.poland.marsh.com 

 mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną organizacją specjalizującą się w audycie, 

usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradztwa biznesowego.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku Mazars i jego firmy współpracujące działają w 93 krajach. W 77 

krajach działają biura zintegrowane z Mazars, a w 16 pozostałych Mazars prowadzi działalność 

w porozumieniu z firmami współpracującymi. Korzystamy z fachowej wiedzy 17 000 specjali-

stów doradzając przedsiębiorstwom - dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim 

przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym - i instytucjom publicznym na każdym etapie ich 

rozwoju. Przynależność do Stowarzyszenia Praxity daje nam możliwość obsługi klientów w in-

nych 21 krajach.

W Polsce Mazars działa od 1992 roku zatrudniając obecnie ponad 200 specjalistów w dziedzinie 

audytu, rachunkowości oraz doradztwa księgowego i podatkowego. W portfolio naszych klien-

tów znajdują się zarówno polskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa różnej wielkości, w tym 

spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Proponujemy im rozwiązania 

oparte na dogłębnym zrozumieniu każdej firmy, dopasowane do jej etapu rozwoju i zgodne z jej 

oczekiwaniami.

Więcej informacji: www.mazars.pl

 Volante to profesjonalna firma doradcza specjalizująca się w wycenach przedsiębiorstw oraz ele-

mentów wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa (m.in. instrumentów finansowych, zna-

ków towarowych, know-how, technologii, patentów, praw autorskich i innych). Ponadto spółka 

oferuje kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych, fuzji i przejęć a także pozyskania kapitału.

To co odróżnia nas od innych firm doradczych to duże doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Zaj-

mowaliśmy się rozwijaniem wielu spółek i przedsięwzięć, w których byliśmy udziałowcami, człon-

kami zarządu lub rad nadzorczych. Dzięki temu wiemy, z jakimi problemami spotykają się przedsię-

biorcy menedżerowie a tym samym wiemy jak najlepiej możemy im pomóc.

Volante powstało w 2007 r., a od roku 2009 r., po przekształceniu funkcjonuje jako Volante sp. z o.o. 

W roku 2015 nastąpiło połączenie z firmą doradczą Brante Partners sp. z o.o. i od października  

2015 r. obie firmy funkcjonują jako Volante S.A.
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Z naszych usług korzystają zarówno duże spółki giełdowe, jak i największe firmy doradcze i kan-

celarie prawne (działamy dla nich jako podwykonawca). Wśród naszych klientów są tak reno-

mowane firmy jak P4 (właściciel marki Play), Mennica Polska, Pelion Healthcare Group (dawna 

Polska Grupa Farmaceutyczna), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Jantoń, Grupa 

Energa, Polimex Mostostal, Elektorbudowa, Archicom, Baumit, Waryński, Kancelaria Wierzbowski  

Eversheds, Kancelaria Bird&Bird. Równocześnie też realizujemy projekty dla licznej grupy małych 

i średnich przedsiębiorstw mogąc zaoferować konkurencyjną cenę przy zachowaniu najwyższych 

standardów jakości.

Więcej informacji: www.volante.pl 

PARTNER WSPIERAJąCy

 codec jest europejskim liderem w zakresie usług doradczych i wdrażania rozwiązań wspierających 

efektywność organizacji. Pełniąc rolę ogniwa łączącego strategię, controlling i nowoczesne techno-

logie wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich celów.

Codec jest najstarszą w Polsce, niezależną technologicznie firmą doradczą specjalizującą się we 

wsparciu efektywności biznesu. Firma jest obecna na rynku polskim od 1995 roku, a jej historia  

i doświadczenia z rynków międzynarodowych sięgają roku 1985. Naszym klientom służymy unikal-

ną wiedzą ekspercką z obszaru zarządzania, procesów biznesowych, aktualnych przepisów i wymo-

gów rachunkowości, sprawdzonych rozwiązań informatycznych oraz doświadczeniem, zdobytym 

podczas wdrożeń zrealizowanych u ponad 700 europejskich klientów, w tym dla wielu liderów pol-

skiej gospodarki.

Dzielimy się wiedzą i dostarczamy rozwiązania wspierające procesy i funkcje: planowania i kontroli 

strategii, budżetowania, konsolidacji finansowej, czy Business Intelligence.

Nasi Klienci to duże i średnie przedsiębiorstwa działające we wszystkich dziedzinach gospodarki, 

dla których kluczowe jest świadome i efektywne zarządzanie strategią, planami działania czy też 

budżetem. 

Do grona naszych przykładowych klientów należą m.in.: Agora, Bakoma, BGŻ, BPH, BOŚ, BZK 

Group, Danone, Johnson&Johnson, Kompania Piwowarska, Kraft Foods, LPP, LUX MED, mBank, 

Orange Polska, Pepsi-Cola General Bottlers, Pekao, PKO BP, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, 

Rossmann, UPC Polska, Vattenfall, czy Wyborowa.

Więcej informacji: www.codec.pl
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partner technoLogiczny

 Unicomp-WzA - spółka specjalizująca się w konstruowaniu, dostarczaniu i obsłudze zaawansowa-

nych technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszel-

kiego 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 gre-

miów podejmujących decyzję w sposób kolegialny, w badaniach fokusowych kolekcjonujących dro-

gą informatyczną dane na temat produktów zarówno wprowadzanych jak i istniejących na rynku, 

w informatycznych badaniach zjawisk i reakcji zachodzących w określonych grupach społecznych 

oraz w kilkuset systemach informatycznych badających poziom wiedzy określonych grup społecz-

nych. 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 róż-

nych platform programowych i sprzętowych i bazując na bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu swo-

ich 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 przy-

padkowości 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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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 Ma-

klerskich, 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:
 › Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG
 › Konferencja Rynku Kapitałowego
 › Pikniki pracownicze Alior Banku na terenie całego kraju
 › Zimowe Mistrzostwa Budimex
 › Capital Market Games - Zakopane
 › Winter Capital Market Games - Czarna Góra

i wiele innych.

Więcej informacji: www.tatraholding.pl

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 pozy-

cji 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   
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