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9 LUTEGO  \  DZIEŃ I

12:00 - 12:50   Rejestracja gości oraz kawa powitalna

12:50 - 13:00   Otwarcie Kongresu
 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13:00 - 13:20   Przedstawienie najważniejszych zmian legislacyjnych 
 › Skutki wdrażanych i planowanych regulacji
 › Minimalizacja negatywnych efektów

 Sławomir Szepietowski, Radca Prawny, Partner, Bird & Bird

13:20 - 13:50   Najnowsze regulacje MAR 
 › Opracowane i planowane akty wykonawcze
 › Harmonogram dalszych prac legislacyjnych
 › Niezbędne działania spółek

 Michał Królikowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

13:50 - 14:05   Wdrażanie nowych DPSN 
 › Najważniejsze zmiany
 › Raportowanie o (nie)przestrzeganiu DPSN
 › Zakres informacji w raporcie rocznym i związana z tym odpowiedzialność

 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14:05 - 14:30   Zmiany w transakcjach menedżerów w związku z MAR
 › Szeroka definicja menedżerów i osób blisko związanych
 › Raportowanie wszystkich transakcji na wszystkich rynkach
 › Nowe, inwigilujące wymogi raportowania o transakcjach

 Piotr Biernacki, Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14:30 - 15:20   Lunch

15:20 - 16:50   Dyskusja panelowa: OSR-1 jako metoda minimalizacji ryzyka
 › Znaczenie OSR-ów jako standardów środowiskowych
 › Zasady tworzenia ISR-1
 › Możliwe warianty implementacji na poziomie spółek

 Prowadzący:
 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy:
 Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania 
 Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
 Danuta Pajewska, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy

16:50 - 17:20   Przerwa kawowa

17:20 - 18:50   Symulacja WZA Zwykłej Spółki SA  
 Najnowsze problemy WZA         

 Piotr Kamiński, Wiceprezes Zarządu, Unicomp-WZA
 Ida Komorowska-Moj, Radca Prawny, Senior Associate, Bird & Bird
 Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
 Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

PROgRAM KONgRESU
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20:00   Wieczór Ostatkowy 
 › Quiz - Mistrzostwa Analizy Regulacji
 › Kolacja
 › Zabawa przy muzyce

10 LUTEGO  \  DZIEŃ II

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

9:00 - 10:30   Warsztaty tematyczne - tura I 

10:30 - 11:00   Przerwa kawowa

11:00 - 12:30   Warsztaty tematyczne - tura II 

 grupa I: Jak efektywnie (i legalnie) zarządzać grupą kapitałową (holdingiem) z udziałem spółki publicznej 
 dr Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 
 Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny, LL.M., RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 
 Karol Szymański, Of Counsel, Certyfikowany Doradca w ASO, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy  
 
    grupa II: Problemy odpowiedzialności członków zarządu w kontekście zobowiązań podatkowych  
 (odpowiedzialność karno-skarbowa)  i nowych przepisów o restrukturyzacji 
 Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy 
 Radosław Teresiak, Doradca Podatkowy, Wardyński i Wspólnicy  
 Dariusz Wasylkowski, Adwokat, Doradca Podatkowy, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

     grupa III: Jak odkodować wzorzec „racjonalnego inwestora” na potrzeby obowiązków zarządu spółki  
 publicznej kształtowanych przez MAR 
 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 IV: M&A z udziałem spółki publicznej - PROBLEMY PRAKTYCZNE I PRAWNE  
 - jak się przygotować, jak przetrwać i co dalej 
 Ida Komorowska-Moj, Radca Prawny, Senior Associate, Bird & Bird 
 Joanna Białoskórska, Associate, Bird & Bird
 Anna Romaniuk, Manager, mCorporate Finance
 Monika Sałasińska, Manager, mCorporate Finance

12:30 - 13:30   Lunch

13:30 - 15:00   Dyskusja nad projektem OSR-2
 › Przedstawienie wyników dotychczasowych konsultacji
 › Zakres OSR-2
 › Najważniejsze oczekiwania inwestorów

 Piotr Biernacki, Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
 Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

PROgRAM KONgRESU
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 › Skutki wdrażanych i planowanych regulacji

 › Minimalizacja negatywnych efektów

 › Wsparcie SEG dla spółek członkowskich

 › Opracowane i planowane akty wykonawcze

 › Harmonogram dalszych prac legislacyjnych

 › Raportowanie o (nie)przestrzeganiu DPSN

 › Zakres informacji w raporcie rocznym i związana z tym odpowiedzialność

 › Znaczenie OSR-ów jako standardów środowiskowych

 › Zasady tworzenia ISR-1

 › Możliwe warianty implementacji na poziomie spółek

 › Zakres OSR-2

 › Najważniejsze oczekiwania inwestorów

W TRAKCIE KONgRESU PORUSZyMy TEMATy:
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PRELEgENCI

Piotr Biernacki,
Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Biernacki od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się  
w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz 
doradzał kilkudziesięciu spółkom notowanym na GPW, Euronext i OMX. Autor i koordynator licz-
nych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji środowiskowych polskie-
go rynku kapitałowego.

Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów i kadry menedżerskiej spółek. 
Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych. Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Autor publikujący na blogu drivingtrust.com oraz na łamach Parkietu, Manager MBA i kwartalnika 
Akcjonariusz, aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.
Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji  
finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability  
i information design.

Piotr Cieślak, 
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Piotr Cieślak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada kilkunastoletnie do-
świadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje 
się ponadto w tematyce konfliktów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku 
kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Od 8 lat pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowa-
rzyszenia Inwestorów Indywidualnych odpowiada za Dział Ochrony Praw. Wielokrotnie reprezento-
wał akcjonariuszy w różnego rodzaju sporach korporacyjnych, negocjacjach, a także podczas obrad 
walnych zgromadzeń spółek. Wcześniej był odpowiedzialny za rozwój działu analitycznego Stowa-
rzyszenia, współpracował także z czołowym wortalem o tematyce giełdowej stooq.pl. Prowadził 
liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów, ekonomii i prawa rynku kapitałowego. Jest autorem 
setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości mediów ekonomicznych. 
Zasiadał lub zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych.
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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.

Ida Komorowska-Moj,
Radca, Prawny, Senior Associate, Bird & Bird

Doświadczony specjalista w dziedzinie fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych

Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz prawie rynków kapitałowych. Obsługuje praw-
nie złożone transakcje na rynku polskim i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie w ob-
słudze fuzji i przejęć oraz transakcji związanych z inwestowaniem w projekty badawczo-rozwojowe. 

Doradzała przy wielu unikatowych i skomplikowanych projektach, w tym dla klientów wdrażających 
innowacyjne rozwiązania biznesowe, jak i technologiczne.

Doradzała przy wielu ofertach publicznych zarówno spółek krajowych, jak i zagranicznych. Opraco-
wywała i przeprowadzała złożone restrukturyzacje, podziały, połączenia i likwidacje spółek z wielu 
sektorów gospodarki, a także wewnątrzgrupowe restrukturyzacje zadłużeń. Zapewnia również kom-
pleksowe wsparcie prawne dla spółek na zasadzie single point of contact.

Brała udział w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów. Uczestniczy 
w przygotowywaniu i komentowaniu projektów aktów prawnych z sektora rynków kapitałowych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest również absol-
wentką nauk politycznych, ze specjalizacją dziennikarską. Przed dołączeniem do Bird & Bird praco-
wała w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych. 

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Pranych w Warszawie. 

Pracuje w języku polskim i angielskim.
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dr Radosław L. Kwaśnicki, 
Radca prawny, Prezes Zarządu, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych.

Rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, wyróżniony przez European 
Legal Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć 
(M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 r. - Zawody Zaufania Publicznego.

Arbiter krajowy i międzynarodowy, w tym Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubowne-
go przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), arbiter Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji 
Lewiatan, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej 
(ICC) w Paryżu oraz arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (zasiadając w Komitecie Audytu, Komitecie  
ds. Ładu Korporacyjnego oraz Komitecie ds. CSR). Pełnił m.in. funkcje Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (2007 r.), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGE  
ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. (2008 - 2009), Sekretarza Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A. 
(2007 - 2008), Członka Rady Nadzorczej PGE Energia S.A. (2008 - 2009), Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. (2006 - 2007), Przewodniczącego Rady Nadzorczej BBI Ca-
pital NFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments S.A. (2012 - 2014), 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments TFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Domu Maklerskiego W Investments S.A. (2012 - 2014), Członka Rady Nadzorczej MAGO 
S.A. (2012 - 2013), Przewodniczącego Rady Nadzorczej NAVI GROUP S.A. (2014 r.) oraz Członka Rady 
Nadzorczej Polskie Koleje Państwowe S.A. (2015 r.).

Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych 
Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego.
Redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycz-
nym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Kolegium Redakcyjnym „Monitora Prawa Handlowego”.

Prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych prawu gospodarczemu oraz wykładowca 
na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Warszawie.
Redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” 
(www.kwasnicki.com.pl).

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Specjalizacja w zakresie:
 › Prawo Spółek
 › Rynek Kapitałowy
 › Spory Korporacyjne
 › Sprawy Osobiste. Sukcesja w Biznesie
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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, asso-
ciate 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 Sprawiedli-
wości, wcześniej pracował w praktyce doradztwa prawnego. Jest uznanym specjalistą 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, czte-
rotomowego komentarza do Kodeksu karnego (seria Duże Komentarze Becka), redaktorem  
i współautorem pięciu innych monografii oraz niemal stu publikacji fachowych.

Krzysztof Libiszewski,
Radca Prawny, Wspólnik w praktyce transakcji i prawa korporacyjnego, Wardyński i Wspólnicy

Ma bogate doświadczenie we wszystkich rodzajach fuzji, przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. 

Uczestniczył w wielu skomplikowanych transakcjach krajowych i międzynarodowych obejmujących 
rozporządzanie udziałami i majątkiem, restrukturyzację majątku i przekształcenia spółek handlo-
wych. Doradzał m.in. Skarbowi Państwa w zakresie restrukturyzacji największych polskich stoczni.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs prawa amerykańskie-
go w Centrum Prawa Amerykańskiego, będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Florydy im. Fredricka G. Levina oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest współautorem książek „Transakcje przejęć i fuzji” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne w trans-
akcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kance-
larią Wardyński i Wspólnicy. Jest współautorem rozdziału dotyczącego Polski w publikacji Company  
Formation: A Practical Global Guide, Third Edition, wydawanej przez Globe Law and Business.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Marcin Marczuk,
Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

W ramach Kancelarii kieruje praktyką w zakresie ofert publicznych, subskrypcji prywatnych i różno-
rodnych transakcji i operacji na papierach wartościowych jak również na ich bazie (transakcje opcyj-
nie). Zajmuje się prawnymi aspektami przejęć, fuzji, podziałów czy przekształceń spółek kapitałowych. 
Przygotował wraz z zespołem ok.50 ofert publicznych (IPO i SPO) na bazie prospektów emisyjnych, 
memorandów informacyjnych, jak również pełną dokumentację oferowania praw udziałowych na po-
trzeby transakcji niepublicznych. Występował w imieniu emitentów, wprowadzających, podmiotów 
dominujących oraz domów maklerskich w postępowaniach administracyjnych przed KNF, czy PARP. 
Wraz z zespołem prawników przeprowadzał transakcje restrukturyzacyjne spółek, w tym spółek za-
leżnych od Skarbu Państwa. Przygotowywał również programy lojalnościowe dla osób zarządzają-
cych czy pracowników spółek. Legitymuje się ponadto bogatym doświadczeniem w sprawach z za-
kresu prawa karnego i ubezpieczeń. Autor wielu publikacji z obszaru rynku kapitałowego, współautor 
dużego komentarza Beck „Prawo Rynku Kapitałowego. Komentarz”. Wydawnictwo CH BECK 2012.
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Danuta Pajewska, 
Radca Prawny, Partner odpowiedzialny za praktykę rynków kapitałowych  
i instytucji finansowych, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i insty-
tucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance i bu-
siness compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu. 

Brała udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych i memorandów infor-
macyjnych związanych z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradzała przy 
pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek 
publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku ka-
pitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regu-
lacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy 
inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu 
usług. Reprezentowała wielu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Jest współautorką książki „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” wydanej przez LexisNexis 
Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013).

Sławomir Szepietowski,
Radca Prawny, Partner, Bird & Bird

Sławomir Szepietowski jest ekspertem w zakresie bankowości i finansów cenionym za biznesowe 
podejście, elastyczność i zorientowanie na potrzeby klienta. 

Kieruje praktyką bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird.  

Od 1998 roku pracuje w instytucjach bankowych oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych. 
Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w tym banków, spółek publicznych  
i funduszy inwestycyjnych, w zakresie pełnej oferty biznesowej, corporate governance, jak i wymo-
gów regulacyjnych. 

Pracuje przy transakcjach na rynku finansowym, w tym dotyczących finansowania kredytem, emisji 
papierów dłużnych, instrumentów pochodnych oraz rynku private equity.
Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych instytucji finansowych w procesie 
wchodzenia na polski rynek (działalność transgraniczna, tworzenie oddziałów przedsiębiorstw za-
granicznych, otwieranie nowych linii biznesowych).

Jest doświadczonym koordynatorem prac zespołów prawników obsługujących określone linie biz-
nesowe i projekty. Nagrodzony przez Związek Banków Polskich za wkład w rozwijanie praktyki ban-
kowej w Polsce. Ekspert prawny Krajowej Izby Gospodarczej.

Regularnie występuje jako prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach dotyczą-
cych bankowości i sektora finansowego.  

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w języku polskim i angielskim.
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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 Pra-
codawców 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 Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowia-
dając za procesy prywatyzacji, w szczególności w ramach ofert publicznych. W latach 2000-2004 
był członkiem Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych 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 publicznego obrotu papierami wartościowymi.
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PATRONAT HONOROWy

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) działa na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.).

KNF sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym, który obejmuje: nadzór bankowy, nadzór nad ryn-
kiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór emerytalny, nadzór uzupełniający nad kon-
glomeratami finansowymi, nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, nad instytucjami 
płatniczymi i biurami usług płatniczych, a także nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościo-
wo-kredytowymi.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego 
rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także 
zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Więcej informacji: www.knf.gov.pl

PARTNERZy INSTyTUCJONALNI

giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest  największą giełdą instrumentów finansowych 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferuje szeroką gamę produktów i usług. Prowadzi rynek regu-
lowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla 
spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji kor-
poracyjnych i komunalnych.

Warszawska giełda to jedna z najlepiej rozpoznawalnych na świecie polskich instytucji finansowych. 
Systematycznie realizuje strategię rozwoju mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkuren-
cyjności polskiego rynku kapitałowego oraz uczynienie z Warszawy centrum finansowego Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Od 9 listopada  2010 r. warszawska giełda 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 instru-
mentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych standardach, w tym na 
zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Warto-
ściowych 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  usłu-
dze wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, mogą wypełnić obowiązek 
wynikający z europejskiego rozporządzenia EMIR w zakresie  raportowania informacji o  tych trans-
akcjach 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 insty-
tucji zarejestrowanych w Europie.

Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki 
którym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule 
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

Fundacja Standardów Raportowania jest organizacją pozarządową, której celem jest poprawa ja-
kości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. 
Została założona w 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia 
Inwestorów Indywidualnych oraz Związku Maklerów i Doradców.

Najistotniejszym projektem prowadzonym aktualnie przez Fundację jest opracowanie Ogólnych 
Standardów Raportowania (OSR). Służą one spółkom notowanym na warszawskiej giełdzie jako 
wsparcie przy tworzeniu własnych polityk informacyjnych (Indywidualnych Standardów Raporto-
wania). Powszechny charakter Fundacji oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi różne grupy 
interesariuszy rynku powodują, że OSR jest standardem środowiskowym.

Fundacja prowadzi także działalność badawczą i edukacyjną w zakresie komunikacji i raportowa-
nia na rynkach kapitałowych i finansowych. Działający w ramach Fundacji Komitet Certyfikacyjny,  
w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających poszczególne grupy uczestni-
ków polskiego rynku kapitałowego, zajmuje się certyfikacją Indywidualnych Standardów Raporto-
wania opracowanych na podstawie OSR.
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PARTNER TECHNOLOgICZNy

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 istnie-
jących na rynku, w informatycznych badaniach zjawisk i reakcji zachodzących w określonych gru-
pach  społecznych pod wpływem określonych bodźców oraz w kilkuset systemach informatycznych 
badających poziom wiedzy określonych grup społecznych. Spółka dysponuje jedną z największych 
w kraju baz sprzętowych do przeprowadzania tego typu głosowań i badań, jak również korzysta na 
co dzień z wiedzy największej grupy specjalistów posiadających unikalne i wieloletnie doświadcze-
nie w tych dziedzinach. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy sprzętowe Uni-
comp-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

PARTNERZy

Bird & Bird jest międzynarodową kancelarią prawną posiadającą 28 biur w 19 krajach na świecie. 
Polskie biuro Bird & Bird reprezentuje ponad 45 prawników o szerokim zakresie specjalizacji, obej-
mującym m.in.: fuzje i przejęcia, venture capital, rynki kapitałowe, prawo handlowe, prawo banko-
we, prawo nowych technologii, prawo konkurencji, własność intelektualną i znaki towarowe, prawo 
pracy, nieruchomości, postępowania sądowe i arbitrażowe.

Nasi prawnicy tworzą zespół łączący wiedzę, doświadczenie i zrozumienie mechanizmów bizneso-
wych, co pozwala sprawnie i konstruktywnie rozwiązywać problemy klientów oraz wychodzić na-
przeciw ich zmieniającym się potrzebom. 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy transakcjach kapitałowych i dłużnych. Dzięki naszemu 
innowacyjnemu podejściu współtworzymy i przeprowadzamy też nowatorskie, pełne wyzwań pro-
jekty, z którymi się utożsamiamy.

Pracujemy dla spółek z wielu sektorów gospodarki. Doradzamy w zakresie corporate governance, 
rynków kapitałowych i compliance, przeprowadzamy audyty dokumentów korporacyjnych, dora-
dzamy w zakresie tworzenia best practice dla zarządów i rad nadzorczych. 

Międzynarodowe rankingi rekomendują Bird & Bird w wielu dziedzinach prawa. W 2015 roku sieć  
Bird & Bird uznana została najlepszą firmą prawniczą dekady w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Więcej informacji: www.twobirds.com/pl
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Kancelaria RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oferuje pełen wachlarz usług w zakresie 
świadczenia pomocy prawnej. Specjalizujemy się w prawie spółek (korporacyjnym) oraz rynku ka-
pitałowego, fuzjach i przejęciach (transakcjach M&A), prawie własności intelektualnej, prawie pracy 
i kontraktów menedżerskich, prawie nieruchomości oraz prawie podatkowym. Naszych Klientów 
z sukcesem reprezentujemy w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz arbitrażowych.

Współpracujemy z polskimi i międzynarodowymi firmami będącymi liderami w swoich branżach. 
Klienci kancelarii wywodzą się z różnych sektorów gospodarki, w tym m.in. z: farmaceutycznego, 
transportowego (kolejowego, lądowego oraz morskiego), usług finansowych (w tym bankowego  
i ubezpieczeniowego), energetyczno-paliwowego, górniczego, informatycznego, spożywczego, 
mediów i reklamy, budownictwa, obrotu nieruchomościami i wielu innych.

Naszym priorytetem jest długoletnia współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i dobrej znajomo-
ści potrzeb Klientów. Dzięki temu wspólnie rozwiązujemy doraźne problemy oraz zapobiegamy ich 
powstawaniu w przyszłości. Współtworzymy również strategie rozwoju.

Indywidualne podejście do Klientów i bliski z nimi kontakt pozwala nam na odejście od tzw. „utar-
tych schematów” doradztwa. Wieloletnia praktyka dowodzi, że jest to rozwiązanie optymalne. Ofe-
rujemy kompleksowe wsparcie zarówno na gruncie prawa polskiego, jak też i obcych porządków 
prawnych.

Partnerami Kancelarii są dr Radosław L. Kwaśnicki (Partner Zarządzający), mec. Krzysztof Wróbel, 
mec. Damian Dworek, mec. Dariusz Kulgawczuk oraz mec. Aneta Pankowska. Nasz zespół liczy po-
wyżej 40 osób.

Więcej informacji: www.rkkw.pl

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została założona w 1988 roku. Czerpiemy z najlepszych trady-
cji kancelarii adwokackich w Polsce. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów, 
pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych.

Firma jest szczególnie ceniona przez klientów i konkurencję za swoje usługi w dziedzinie sporów, 
transakcji, własności intelektualnej, nieruchomości i reprywatyzacji.

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w języku polskim, an-
gielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim. Nasze biura znaj-
dują się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Klientom doradzamy w następujących dziedzinach: bankowość i finansowanie projektów, complian-
ce, dochodzenie trudnych wierzytelności, doradztwo dla klientów indywidualnych, fuzje i przejęcia, 
infrastruktura, Instytucje finansowe, kontrakty w obrocie profesjonalnym, life science, nieruchomo-
ści i inwestycje budowlane, nowe technologie, obsługa klientów z sektora rolnictwa, obsługa kor-
poracyjna, ochrona danych osobowych, ochrona zdrowia, outsourcing, podatki, pomoc publiczna, 
postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo energetyczne, prawo europejskie, prawo karne, prawo 
konkurencji, prawo lotnicze, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, prawo sportowe, prawo upa-
dłościowe, private equity, reprywatyzacja, restrukturyzacja, rynki kapitałowe, sprzedaż detaliczna  
i sieci sprzedaży, transport, ubezpieczenia, usługi płatnicze, własność intelektualna, zamówienia 
publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.

Więcej informacji: www.wardynski.com.pl
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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 kom-
pleksowych, bezpiecznych oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Specjalistyczna 
wiedza oraz zindywidualizowane podejście do każdej sprawy sprawiają, że liczni przedsiębiorcy ob-
darzają nas zaufaniem. 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 
komentarzy. Współpracowaliśmy - między innymi - przy dwóch wydaniach najobszerniejszego 
na rynku „Komentarza 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
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