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19 PAŹDZIERNIKA 2022 \ DZIEŃ I

10:30-11:45   Rejestracja gości oraz kawa powitalna

11:45-12:00   Oficjalne otwarcie i powitanie gości

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:00 - 13:00   Zmiany w otoczeniu gospodarczym i rynkowym
 › Perspektywa makroekonomiczna
 › Inflacja a rynek kapitałowy
 › Nowe możliwości finansowania
 › Implikacje odejścia od wskaźnika WIBOR
 › Koszty i korzyści związane z notowaniem

 Prowadzący: 

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 

 Ludwik Kotecki, Członek Rady Polityki Pieniężnej 

 Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Chief Investment Officer, Investors TFI 

 Piotr Wojnar, Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelarii act BSWW legal & tax  

 Małgorzata Żelazko, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Analiz Finansowych, Wirtualna Polska Holding

13:00 - 14:00   Lunch

14:00 - 15:15   Finansowe aspekty zrównoważonego rozwoju
 › Zielone finansowanie
 › Taksonomia Sustainable Finance
 › MSSF-y a ESRS-y

 Prowadzący: 

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 

 Michał Głowacki, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Baker McKenzie 

 Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu, ELMECH-ASE  

 Łukasz Pobudejski, Dyrektor Zarządzający Pionu Finansowania Specjalistycznego, Bank BNP Paribas 

 dr Luiza Wyrębkowska, Radca Prawny, Counsel, Kancelaria B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy 

 Paweł Zaczyński, Associate Partner, Audyt, Grant Thornton 

PROGRAM KONGRESU
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15:15 - 15:45   Przerwa kawowa

15:45 - 17:00   IT w służbie CFO
 › Systemy pomocne w zarządzaniu finansami
 › Zmiany regulacyjne wymagające nowych rozwiązań IT
 › Możliwości analizy coraz szerszego zakresu danych

 Prowadzący: 

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 

 Krzysztof Kowal, Współzałożyciel i Prezes Zarządu Incube CPM, Co-founder i CEO w Qalcwise.com 

 Paweł Krupa Product Manager – systemy FK/HR, Comarch 

 Jacek Kunicki, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska 

 Tomasz Kuciel, CEO, EDISON  

 Bogusław Łoś, Dyrektor Działu Technology Solutions for Business, APN Promise

17:00 - 17:45   Zarządzanie ryzykiem w spółce giełdowej
 › Identyfikacja i minimalizacja nowych rodzajów ryzyk
 › Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i podatkowym
 › Możliwy zakres transferu ryzyka

 Prowadzący: 

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 

 Monika Gorgoń Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

 Marta Równa, Specjalista ds. Ubezpieczeń Majątkowych, Broker Ubezpieczeniowy,  

 International Risk & Corporate Advisory (IRCA) 

 Justyna Bauta-Szostak, Partner, Doradca Podatkowy, Radca Prawny, MDDP

18:00-20:00   Koktajle tematyczne

19:30 - 20:00   Kameralne spotkanie z Gościem Specjalnym, Mateuszem Kusznierewiczem  
 - żeglarzem, mistrzem olimpijskim, mistrzem świata (tylko dla Członków Zwyczajnych SEG)

20:00   Wieczorna Gala, połączona z kolacją, wystąpieniem Gościa Specjalnego - 
 Mateusza Kusznierewicza, i zabawą przy muzyce
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20 PAŹDZIERNIKA 2022 \ DZIEŃ II

9:00-10:30   Pierwsza tura warsztatów w grupach

10:30 - 11:00   Przerwa kawowa

11:00 - 12:30   Druga tura warsztatów w grupach

12:30 - 13:30   Lunch

13:30 - 14:30   Finansowe aspekty identyfikacji łańcucha dostaw
 › Wpływ pandemii na reorganizację łańcuchów dostaw
 › Wymogi regulacyjne dotyczące identyfikacji łańcucha dostaw
 › Odpowiedzialność spółki za swoich dostawców

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Leszek Kąsek, Starszy Ekonomista, Zrównoważony Rozwój, Biuro Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski 

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Sławomir Rembowski, Dyrektor Operacyjny, ABC Czepczyński 

 Tomasz Wróblewski, Senior Manager, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

WARSZTATY TEMATYCZNE

20 PAŹDZIERNIKA 2022 \ DZIEŃ II

GRUPA I   Finansowanie połączone z celami ESG i finansowanie eksportu - Bank BNP Paribas  

 partnerem w rozwoju przedsiębiorstw
 › Znaczenie czynników ESG przy pozyskiwaniu finansowania
 › Sustainability Linked Loans
 › Green Loans
 › Finansowanie ekspansji i handlu zagranicznego

 Elżbieta Bujniewicz-Belka, CFO, WP Holding 

 Piotr Dylak, Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu, Bank BNP Paribas 

 Maria Krawczyńska, Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów,  

 Bank BNP Paribas, Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas 

 Aneta Sobiegraj, Dyrektor ds. Zarządzania Finansami, Boryszew

GRUPA II   Polski Ład - działania naprawcze
 › Podatek minimalny
 › Podatek od przerzuconych dochodów
 › Inne wybrane zmiany podatkowe

 Piotr Wysocki, Partner, Baker McKenzie 

 Piotr Tatara, Senior Associate, Baker McKenzie 

 Piotr Maksymiuk, Senior Associate, Baker McKenzie

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

SALA P - PIĘTRO 1

SALA L - PIĘTRO 1
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GRUPA III   Aplikacje low-code jako strategia na efektywne zarządzanie kosztami IT
 › Obszary zastosowań
 › Ucieczka od długu technologicznego
 › Szybkość tworzenia i łatwość wprowadzania zmian
 › Bezpieczeństwo
 › „Każdy może być programistą”

 Maria Śnitko, Productivity Engineer, APN Promise

GRUPA IV   Governance Risk and Compliance na przykładzie systemu GRC GPW Tech
 › Założenia i funkcjonalności modułu Governance - zarządzanie procesami w spółce
 › Założenia i funkcjonalności modułu Risk - zarządzanie ryzykiem w spółce
 › Założenie i funkcjonalności modułu Compliance - zarządzanie zgodnością w spółce

 dr Łukasz Cichy, Specjalista w obszarze Governance Risk Compliance, Doradca GPW w Warszawie 

 Paul Juszkiewicz, Business Development Manager, GPW Tech

GRUPA V   Nowoczesne finanse - jak ujednolicić konsolidację finansową, raportowanie, planowanie  
 i analizy za pomocą jednej platformy technologicznej

 ›  Zamknięcia i konsolidacji (spełniaj najbardziej złożone globalne wymagania dotyczące  

konsolidacji i raportowania.
 › Zautomatyzuj i przyspiesz proces zamykania finansowego i raportowania)
 › Budżetowania i prognozowania (dopasuj planowanie finansowe i operacyjne oraz zarządzaj  

wieloma scenariuszami z elastycznością i kontrolą)
 › Raportowania i analizy (zunifikuj informacje finansowe i operacyjne, aby zwiększyć wydajność)
 › Jakości danych finansowych (zwiększ zaufanie do wyników finansowych i operacyjnych dzięki 

zaawansowanej integracji danych, walidacji, certyfikacji i ścieżkom audytu)
 › Sygnalizacji finansowej (identyfikuj kluczowe trendy i sygnały finansowe, wykorzystując dane 

transakcyjne z systemów operacyjnych i łącząc je z danymi finansowymi)

 Jorg Glaser, Sr Solution Consultant, OneStream Software 

 Michał Wysocki, Consulting Manager, Incube PCM

II TURA: 11:00-12:30

SALA M - PIĘTRO 1

SALA M - PIĘTRO 1

SALA R - PIĘTRO 1

I TURA: 9:00-10:30
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PRELEGENCI

 JUSTYNA BAUTA-SZOSTAK
Partner, Doradca Podatkowy, Radca Prawny, MDDP

Justyna jest doradcą podatkowym, radcą prawnym, partnerem w  zespole podatków 

dochodowych oraz szefem zespołu nieruchomości w  MDDP. Jest ekspertem w  zakresie 

podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych. Specjalizuje 

się w  doradztwie na rzecz podmiotów z  branży nieruchomościowej oraz restrukturyzacji 

przedsiębiorstw. Prowadzi projekty dotyczące inwestycji w  nieruchomości położone 

w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Doradztwo w tym zakresie obejmuje wszelkie 

etapy działalności – od podjęcia decyzji i wyboru optymalnej formy prawnej dla inwestycji, 

poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką branży deweloperskiej, aż po wyjście 

z inwestycji.

Justyna realizowała projekty dotyczące m. in.: sprzedaży udziałów w  spółkach będącej 

właścicielami nieruchomości, przygotowaniu i  wprowadzeniu na GPW spółek z  branży 

nieruchomościowej, tworzeniu funduszy inwestycyjnych inwestujących w nieruchomości.

Jest zwyciężczynią konkursu Top Woman in Real Estate w  kategorii Tax & accounting 

services 2020, uznana za kobietę nr 1 zajmującą się doradztwem podatkowym dla 

branży nieruchomości w Polsce. Jest także wyróżnionym ekspertem w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych według Rankingu Firm i  Doradców Podatkowych 

Dziennika Gazeta Prawna (2020). Wiodąca ekspertka w zakresie doradztwa podatkowego 

w  Polsce według rankingu „Women in Tax”, International Tax Review, (2021, 2020, 2019, 

2018, 2017). Zespół podatków dochodowych został nagrodzony, dwa razy z  rzędu, przez 

Rzeczpospolitą za obsługę prestiżowych transakcji. MDDP jest także jedyną polską firmą 

wymienianą wśród liderów rynku doradztwa transakcyjnego w  Polsce w  rankingu “Tax 

Transactional” przygotowanym przez International Tax Review (2019, 2018, 2017).
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 PIOTR BIERNACKI
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

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

się w  tworzeniu i  zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził 

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

Autor i  koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca 

regulacji środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. 

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

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

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

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

Emitenta organizowanegoprzez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. 

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

aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.

Specjalizuje się także w  tematyce presentation design i  wykorzystywaniu grafiki 

w  komunikacji finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w  obszarze 

strategii, sustainability i information design.

 MICHAŁ GŁOWACKI
Radca Prawny, Partner, Kancelaria Baker McKenzie

Radca prawny, partner zarządzający praktyką dłużnych rynków kapitałowych w kancelarii 

Baker McKenzie, z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze krajowych i międzynarodowych 

transakcji na rynkach kapitałowych.

Specjalizuje się w emisjach akcji i obligacji (w tym zielonych) prowadzonych przez emitentów 

polskich i  zagranicznych, zwykłych i  tzw. ABB (accelerated book buildings), opartych na 

prospekcie emisyjnym lub odpowiednich wyłączeniach prospektowych.  Doradza także 

w  kwestiach regulacyjnych, transakcjach fuzji i  przejęć (M&A), wezwaniach, programach 

motywacyjnych oraz w innych sprawach związanych z prawem handlowym, kapitałowym 

i szeroko rozumianym corporate governance.  

Michał od kilku lat jest wskazywany jako jeden z najlepszych ekspertów w Polsce w dziedzinie 

papierów wartościowych przez prestiżowe rankingi prawnicze, takie jak Chambers and 

Partners (Europe oraz Global), IFLR 1000 oraz Legal 500 EMEA.
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 MONIKA GORGOŃ
Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwentka Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczego 

seminarium doktorskiego oraz studiów LL.M. in International Commercial Law na Akademii 

im. L. Koźmińskiego w Warszawie, jak również studiów podyplomowych Executive Master 

of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską 

w  Warszawie i  Apsley Business School of London. Posiada tytuł radcy prawnego oraz 

certyfikaty compliance  (ACO, ACE) nadawane przez Instytut Compliance we współpracy 

z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). 

Obecnie jest w trakcie procedury uzyskania tytułu doktora w zakresie nauk o zarządzaniu 

i  jakości na podstawie dysertacji pt. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w  spółkach 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Od 2017 r. jako dyrektor nadzorowała na GPW obszar compliance, ryzyka, ciągłości działania, 

AML i kontroli wewnętrznej oraz kierowała doradczym Komitetem GPW ds. Compliance.

Rozległe doświadczenie zdobywała w branży regulowanej  mi.in. w Grupie Citi oraz Orange 

Polska, jak również jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółki GPW Benchmark S.A.

Od sierpnia 2022 r. pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki BondSpot S.A.

Laureatka konkursu Wschodząca Gwiazda Biznesu gazety Rzeczpospolita oraz finalista 

Excellence in Compliance Awards - CCO/CECO of  the year 2022 - Compliance Week (US). 

Wyróżniona tytułem Financial Services Chairperson of the Year 2021 (Europe) przez CEO 

Monthly magazine - (UK).

 LESZEK KĄSEK
Starszy Ekonomista, Zrównoważony Rozwój, Biuro Analiz Makroekonomicznych,  

ING Bank Śląski

Leszek Kąsek jest ekonomistą w Biurze Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego 

od 2018 roku, odpowiedzialnym za zrównoważony rozwój i ESG, transformację energetyczną 

oraz zielone finansowanie w  Polsce. Zajmuje się także analizami i  prognozami bilansu 

płatniczego i handlu zagranicznego oraz przepływami środków unijnych.
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 DR MIROSŁAW KACHNIEWSKI
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

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

koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną 

i edukacyjną. 

Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za 

negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu 

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

dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, 

liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, 

integracja rynku finansowego UE. 

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). 

Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru 

nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

 LUDWIK KOTECKI
Członek Rady Polityki Pieniężnej

Ludwik Kotecki jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej V kadencji. Do momentu powołania 

do RPP był doradcą ekonomicznym Marszałka Senatu RP. W  latach 2017-2021 był 

konsultantem ekonomicznym i doradcą wielu instytucji i organizacji międzynarodowych. 

Jest pionierem zielonych finansów w  Polsce. Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych 

Finansów, ekspert Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. 

Członek Team Europe w  Polsce. W  latach 2017-2022 pełnił także funkcję Głównego 

Ekonomisty Caritas Polska. W latach 2008-2012 pełnił funkcje wiceministra finansów oraz 

Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w  Polsce. W  latach 2012-2015 był 

członkiem KNF i Przewodniczącym Rady BFG. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy 

dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie.
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 KRZYSZTOF KOWAL
Współzałożyciel i Prezes Zarządu Incube CPM, Co-founder i CEO w Qalcwise.com

Krzysztof jest absolwentem Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik 

Informatyczno - Telekomunikacyjnych.

Od 1995 jest związany z finansami i systemami wspierającymi zarządzanie.

Od 2005 roku zajmuje się popularyzowaniem idei zarządzania efektywnością przedsiębiorstw 

- Enterprise & Corporate Performance Management efektem czego jest spółka Incube CPM 

powstała w 2008 roku, i której jest Prezesem do dziś.

Od 2014 roku Krzysztof jest zaangażowany w  rozwój innowacyjnych narzędzi i  metodyk, 

które umożliwiałyby budowę systemów zarządzania bez konieczności programowania. 

Propaguje idee „nocode citizen developmet” i  jest jednym z  pomysłodawców platformy 

Qalcwise - unikatowej technologii automatyzacji procesów biznesowych bez angażowania 

programistów, a  nawet IT. Krzysztof jest również zaangażowany w  rozpowszechnianie 

wiedzy o amerykańskiej muzyce bluesowej z Delty Missisipi i prowadzi globalną społeczność 

FB - Ain’t Nothing But The Blues.

 TOMASZ KUCIEL
CEO, EDISON

Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w  spółce Edison SA - pierwszego operatora 

elektronicznej wymiany danych w  Polsce. Zmiany, które wprowadził w  Spółce - głównie 

w zakresie polityki sprzedaży i marketingu - wprowadziły Edisona na ścieżkę dynamicznego 

wzrostu. W maju 2014 roku objął stanowisko wiceprezesa w spółce MedApp S.A., w której 

odpowiada za działania operacyjne oraz budżet i  finanse, uczestnicząc jednocześnie 

w  kształtowaniu rozwoju firmy. Na przełomie 2015 i  2016 doprowadził do wejścia spółki 

MedApp na giełdę (New Conncet).

W  latach 2005-2012 jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą odpowiadał za 

wsparcie dla sprzedaży i  marketing operacyjny (Sales Operations) w  Pionie Kluczowych 

Klientów Orange/TP obsługującym 500 największych korporacji i  instytucji publicznych 

w  Polsce. Jako Dyrektor Marketingu w  Telekomunikacji Polskiej w  Pionie Multimediów 

w  latach 2001-2004 odpowiadał za kształtowanie strategii marketingowej i  rozwój 

usług dostępu do Internetu, w  tym za wprowadzenie na rynek Neostrady i  pilotażowe 

wdrożenia usług telewizji i wideo przez Internet. W latach 1996-2000 pracował dla Internet 

Technologies Polska (obecnie GTS) - pierwszego prywatnego dostawcy Internetu w Polsce, 

gdzie początkowo tworzył i zarządzał śląskim oddziałem spółki, a następnie był Dyrektorem 

Marketingu. Służbowo i  prywatnie zainteresowany rozwojem nowych technologii oraz 

rozwiązaniami z pogranicza nauki i biznesu.

Absolwent Ekonomii w  Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w  Katowicach oraz 

podyplomowych studiów Foresight - zarządzanie przyszłością i  planowanie strategiczne 

w Collegium Civitas.
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 JACEK KUNICKI
Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska

Od 21 lipca 2020 Członek Zarządu ds. Finansów. Związany z Orange Polska od 2003 roku. 

W  tym czasie pełnił rożne funkcje kierownicze o  rosnącym zakresie odpowiedzialności 

w  obszarze finansów, w  tym Dyrektora Relacji Inwestorskich w  latach 2010-2014 oraz 

Dyrektora Kontrolingu Grupy Orange Polska w  latach 2014-2020. Od 31 marca 2020 roku 

odpowiada za Finanse w Orange Polska.

Zasiada w  Radach Nadzorczych spółek BlueSoft, Integrated Solutions, Światłowód 

Inwestycje, NetWorkS! oraz TP Teltech (wchodzących w skład Grupy Orange Polska).

Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował w  dziale finansów operatora 

telekomunikacyjnego Energis Polska.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł MBA z Oxford 

Brookes Uni versity.

 MATEUSZ KUSZNIEREWICZ
Żeglarz, Mistrz Olimpijski, Mistrz Świata

Kapitan polskiej reprezentacji na Żeglarski Mundial 2022.

Założyciel Akademii Mistrzów, nowoczesnej platformy stworzonej dla każdego kto startuje 

w zawodach sportowych. W Akademii znajdują się gotowe metody jak osiągnąć mistrzostwo 

w  sporcie jak również inspiracje oraz rozwiązania problemów pokazane na konkretnych 

przykładach.

Więcej informacji na: akademiamistrzow.pl.

Więcej o Mateuszu i jego działalności na: kusznierewicz.pl. 

 PAWEŁ KRUPA
Product Manager - systemy FK/HR, Comarch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach. Swoje doświadczenie zdobywał 

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

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

międzynarodowych grup kapitałowych.

Zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w  przedsiębiorstwach 

wykorzystuje obecnie w procesie rozwoju produktów Comarch.

Do zadań Pawła należy również współpraca z instytucjami finansowymi oraz koordynacja 

prac w  zakresie tworzenia integracji pomiędzy środowiskami informatycznymi tych 

instytucji, a produktami Comarch ERP.

Swoim doświadczeniem Paweł dzieli się jako prelegent podczas konferencji i  spotkań 

z klientami obecnymi i potencjalnymi.

http://akademiamistrzow.pl
http://www.kusznierewicz.pl
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 BOGUSŁAW ŁOŚ
Dyrektor Działu Technology Solutions for Business, APN Promise

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej.  Posiada kilkunastoletnie 

doświadczenie w  budowaniu i  wdrażaniu systemów informatycznych. W  APN Promise 

odpowiada za dział projektujący i  wdrażający systemy raportujące, hurtownie danych, 

rozwiązania chmurowe, cybersecurity oraz systemy poprawiające produktywność pracy.

 ARKADIUSZ MARAT
Prezes Zarządu, ELMECH-ASE

Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Łódzkiej, kierunku elektroenergetyka. 

Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA GFKM oraz Zarządzanie 

przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju krajowych i międzynarodowych 

rynków energii elektrycznej w Instytucie Energetyki Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat 

związany z rynkiem energetycznym.

Były Prezes w  spółkach: Energa-Oświetlenie i  Energa-Obrót. Swoim doświadczeniem 

i  innowacyjnym podejściem do zarządzania energią propaguje ideę udziału magazynów 

energii w transformacji energetycznej Polski.

 JAROSŁAW NIEDZIELEWSKI
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Chief Investment Officer, Investors TFI

Związany z  firmą od 2011r. Doradca inwestycyjny, absolwent Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1997 r. Karierę rozpoczynał 

jako analityk w  Fidelia Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Następnie pracował m.in. 

ABB TFP S.A  oraz w  DWS Polska TFI S.A., gdzie pełnił kolejno funkcję zarządzającego 

funduszami akcji, Szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych, a  od stycznia 2008 roku - Chief 

Investment Officer (CIO).

Jarosław Niedzielewski jest jednym z zarządzających funduszami najczęściej cytowanych 

w  mediach finansowych, jak również autorem comiesięcznych komentarzy rynkowych 

publikowanych na łamach Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET.
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 ŁUKASZ POBUDEJSKI
Dyrektor Zarządzający Pionu Finansowania Specjalistycznego, Bank BNP Paribas

Grupuje jednostki banku odpowiedzialne za finansowanie najbardziej złożonych transakcji 

i projektów przedsiębiorstw oraz inwestorów instytucjonalnych (w tym m.in. finansowanie 

budowy nowych źródeł energii odnawialnej, finansowanie zrównoważone, finansowanie 

fuzji i  przejęć i  finansowanie ekspansji zagranicznej) z  wykorzystaniem szeregu 

instrumentów takich, jak tradycyjne kredyty bankowe, obligacje czy też bezpośrednie 

inwestycje kapitałowe.  

Członek Sustainability Council – Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju, która w BNP Paribas 

Bank Polska S.A. odpowiada za to, aby cele strategiczne związane z  realizacją Agendy 

2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju były rozumiane i  współdzielone we wszystkich 

obszarach działalności banku oraz wśród Klientów, również dzięki rozwojowi produktów 

i usług bankowych.

Łukasz Pobudejski dołączył do BNP Paribas Bank Polska S.A. w  2017 roku. Wcześniej 

pracował w  ING Banku Śląskim oraz mBanku gdzie także zajmował się produktami 

finansowania specjalistycznego.

Łukasz Pobudejski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 MAGDALENA RACZEK-KOŁODYŃSKA
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum 

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

Gutenberg-Universität w Mainz. 

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

zajmuje się w  SEG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W  latach 2012-2016 

współtworzyła projekt „Analiza ESG spółek w  Polsce”. W  latach 2011-13 członek Grupy 

Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, działającej w  ramach Zespołu ds. Społecznej 

Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W  latach 2012-2013 Członek Rady Ekspertów 

w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu.

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

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

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

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

internetowe spółek giełdowych - analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV 

edycji konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).
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 SŁAWOMIR REMBOWSKI
Dyrektor Operacyjny, ABC Czepczyński

Manager z bogatym doświadczeniem w zakresie transportu i spedycji. Absolwent Wyższej 

Szkoły Morskiej w Szczecinie, Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Przez kilkanaście lat pracował jako audytor systemów zarządzania oraz bezpieczeństwa 

w logistyce. Od prawie 20 lat świadczy usługi doradcze w branży TSL.

Obecnie (od 2015 r.) Dyrektor Operacyjny w ABC Czepczyński.

 MARTA RÓWNA
Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń Majątkowych, Broker Ubezpieczeniowy, International 

Risk & Corporate Advisory (IRCA)

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z  rynkiem ubezpieczeniowym związana od ponad 10 lat. Doświadczenie zawodowe 

zdobywała w  towarzystwach ubezpieczeniowych, gdzie była odpowiedzialna za analizę 

i ocenę ryzyka w obszarze odpowiedzialności cywilnej członków władz (D&O).

Do Kancelarii Brokerskiej IRCA dołączyła w 2018 roku, gdzie specjalizuje się w doradztwie 

ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w szczególności członków władz spółki 

(D&O) i odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

 ROBERT WĄCHAŁA
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

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

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

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

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

kolejno pracami Departamentu Nadzoru Obrotu, Departamentu Infrastruktury Rynku 

Kapitałowego i Nadzoru Obrotu oraz Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego.

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

przez emitentów obowiązków informacyjnych, wykrywanie przestępstw manipulacji 

i  wykorzystania informacji poufnych, wykonywanie przez inwestorów obowiązków 

notyfikacyjnych o  transakcjach oraz przestrzeganie przepisów o  przejęciach spółek 

publicznych.

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

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

Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-2019).
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 PIOTR WOJNAR
Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelarii act BSWW legal & tax

Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi 

korporacyjnej spółek, w  tym w  szczególności spółek publicznych. Posiada także bogatą 

praktykę sądową w  sprawach gospodarczych, zarówno cywilnych, administracyjnych, jak 

i karnych.

Doradza przy publicznych i  prywatnych emisjach akcji. Przeprowadza transakcje fuzji 

i przejęć spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Uczestniczy w tworzeniu 

domów maklerskich i  funduszy inwestycyjnych, zapewniając im również bieżącą obsługę 

prawną związaną z prowadzoną działalnością.

Piotr Wojnar był członkiem licznych Rad Nadzorczych.

Rekomendowany w dziedzinie rynków kapitałowych, prawa handlowego, prawa spółek oraz 

fuzji i przejęć, a także prawa karnego gospodarczego przez The Legal 500 EMEA 2022 - jeden 

z najbardziej uznanych międzynarodowych rankingów prawniczych. Współkierowaną przez 

Piotra praktykę prawa karnego gospodarczego The Legal 500 EMEA plasuje w czołówce 

polskich kancelarii doradzających w tym zakresie.

 TOMASZ WRÓBLEWSKI
Senior Manager, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy 

Odpowiada za rozwój praktyki compliance w  O&W. W  swojej dotychczasowej karierze 

doradzał spółkom wchodzącym w  skład największych polskich i  europejskich grup 

kapitałowych.

Specjalizuje się również w  doradztwie prawnym związanym z  rynkami kapitałowymi. 

Wspiera strategicznie organy dużych spółek kapitałowych oraz ich działy HR i IR. Doradzał 

m.in. spółkom notowanym na GPW w  Warszawie, w  tym z  indeksu sWIG80, ENERGIA, 

CHEMIA, MEDIA i innych.

Współpracuje ze spółkami publicznymi w  szczególności w  zakresie relacji inwestorskich, 

realizacji obowiązków informacyjnych i kreowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (IR 

Compliance). Wspiera przedsiębiorców w  kreowaniu polityk compliance oraz wdrażaniu 

procedur służących zapewnieniu zgodności (w tym whistleblowing).

W  doradztwie bardzo ważna jest dla niego idea zrównoważonego rozwoju – aktywnie 

promuje dobre raportowanie niefinansowe oraz inwestowanie w  duchu ESG. Wierzy 

w rozwój ekonomii współdzielenia, a także rosnący wpływ legaltech na branżę doradczą. 

Współtwórca WhistBoard, narzędzia IT służącego do obsługi zgłoszeń sygnalistów, które 

wykorzystuje uczenie maszynowe.
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 DR LUIZA WYRĘBKOWSKA
Radca Prawny, Counsel, Kancelaria B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy

Kieruje praktyką compliance kancelarii B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i  Partnerzy. 

Doradza w projektach interdyscyplinarnych, związanych m.in. z wdrażaniem i oceną ryzyka 

ESG. Posiada bogate doświadczenie zdobyte na stanowiskach menadżerskich w spółkach 

giełdowych PKN Orlen S.A. oraz Benefit Systems S.A. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

W przeszłości była Sędzią Sądu Arbitrażowego przy PZPN w Warszawie, a także członkiem 

Rad Nadzorczych.

Pełniła funkcję zastępcy dyrektora biura prawnego w PKN ORLEN S.A.  Brała bezpośredni 

udział i koordynowała projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego 

w kontekście magazynowania ropy i gazu. Uczestniczyła w przygotowywaniu i wdrażaniu 

procedur kontrolnych i antykorupcyjnych w ramach przygotowania do wdrożenia programu 

Compliance. Zajmowała także stanowiska związane bezpośrednio z  rozwojem biznesu. 

Miała bezpośredni nadzór nad ponad 500 stacjami paliw w strukturze rozproszonej. Była 

koordynatorem w  obszarze logistyki,  odpowiadając za nadzór nad spółkami segmentu 

logistycznego (transport drogowy, kolej, magazyny).

Jako Head of Legal Department w Benefit Systems S.A, odpowiadała za obsługę korporacyjną 

spółki, uczestniczyła w negocjacjach handlowych, reprezentowała podmioty z GK Benefit 

Systems przed sądami powszechnymi.  Zajmowała się również ryzykiem regulacyjnym oraz  

nadzorowała projekty związane z  wdrażaniem przepisów w  zakresie danych osobowych 

(RODO) oraz postępowania z zakresu prawa ochrony konkurencji.

 PAWEŁ ZACZYŃSKI
Associate Partner, Audyt, Grant Thornton

Paweł posiada wieloletnie doświadczenie w  audycie na stanowiskach menedżerskich 

zdobyte w PwC i Deloitte. Od 2013 roku pracuje w Zespole Audytu Grant Thornton.

Paweł nadzoruje prace zespołów realizujących usługi w zakresie badania jednostkowych 

i  skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych w  tym spółek 

giełdowych i Banków.

Tytuł magistra Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i marketingu zdobył w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom ACCA - The ACCA Diploma in International 

Financial Reporting. Reprezentował KIBR w  Komitecie ds. Sektora Publicznego przy 

Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. Jest autorem publikacji i komentarzy prasowych 

dotyczących m.in. badania sprawozdań finansowych, Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora 

Publicznego, ESG.
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 MAŁGORZATA ŻELAZKO
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Analiz Finansowych, Wirtualna Polska Holding

Małgorzata Żelazko jest Dyrektorem ds. Relacji Inwestorskich i  Analiz Finansowych 

w Wirtualna Polska Holding. Wcześniej, przez wiele lat pracowała w Biurze Maklerskim PKO 

BP jako analityk akcji, zajmując się spółkami z  sektora telekomunikacyjnego, mediów, IT 

i e-commerce. Zajęła 1. miejsce w rankingu analityków giełdowych gazety Parkiet w sektorze 

‘Telekomunikacja i  Media’ (2020, 2021).   Pracowała przy największych transakcjach IPO 

w  branży TMT, m.in. przy debiucie Allegro.eu i  Play Communications. Posiada tytuł CFA. 

Absolwentka Master Studies in Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Jedna z założycielek 30% Club Poland.

Tytuł magistra Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i marketingu zdobył w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom ACCA - The ACCA Diploma in International 

Financial Reporting. Reprezentował KIBR w  Komitecie ds. Sektora Publicznego przy 

Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. Jest autorem publikacji i komentarzy prasowych 

dotyczących m.in. badania sprawozdań finansowych, Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora 

Publicznego, ESG.

ORGANIZATOR

 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego 

rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie 

regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc 

organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku 

kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 

roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, 

regulacji rynku, relacji inwestorskich.

Więcej informacji: www.seg.org.pl
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PARTNERZY KONGRESU

PARTNER STRATEGICZNY

 Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych nad Wisłą. Posiada 

największą w  Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w  najnowocześniejszych 

technologiach m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz 5G. Dostarcza usługi 

telefonii komórkowej dla 17,8 mln klientów oraz szerokopasmowy internet do blisko 2,8 mln 

klientów. W zasięgu sieci światłowodowej firmy znajduje się ponad 6,5 mln gospodarstw 

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

kompleksowych rozwiązań IoT, ICT i cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji: www.orange.pl

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

 Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW)  prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami 

skarbowymi i  korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i  gazem 

ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. 

Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków 

rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w  Europie Środkowej 

i Wschodniej. 

Więcej informacji: www.gpw.pl

 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) tworzy grupę kapitałową oferującą 

specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych 

instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji, realizacją świadczeń 

na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych. 

W  ramach KDPW funkcjonuje także Repozytorium Transakcji – KDPW_TR oraz Agencja 

Numerująca, nadająca m.in. kody ISIN (dla instrumentów finansowych) i LEI (dla podmiotów 

prawnych).

 Na polskim rynku KDPW pełni funkcję centralnego depozytu papierów wartościowych. Do 

głównych zdań w tym obszarze należy: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów 

finansowych na kontach depozytowych, prowadzenie kont Omnibus dla zagranicznych 

inwestorów, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym i OTC, nadzorowanie 

zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie.
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 W  zakresie obsługi zobowiązań emitentów KDPW obsługuje min.: wypłatę dywidendy 

i  odsetek, wykup obligacji lub listów zastawnych, realizację uprawnień z  obligacji 

zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, realizację prawa pierwszeństwa w objęciu 

akcji nowej emisji (prawo poboru), wykonanie warrantów, wykupywanie certyfikatów 

inwestycyjnych, sporządzenie i udostępnienie emitentowi wykazu osób uprawnionych do 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

 Przedsiębiorstwa i inwestorzy otrzymują w KDPW pełen zakres usług związanych z obsługą 

papierów wartościowych, realizowanych we współpracy z domami maklerskim i bankami 

oraz zgodnie z międzynarodowym standardami w oparciu o normę IS20022.

Więcej informacji: www.kdpw.pl

PARTNERZY GŁÓWNI

 Biuro kancelarii Baker McKenzie w  Polsce powstało w  1992 r. i  obecnie zatrudnia ponad 

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

prawnych w Polsce.

 Świadczymy usługi prawne dla wiodących światowych korporacji międzynarodowych oraz 

dla krajowych przedsiębiorców i  instytucji. Zakres naszych usług obejmuje kompleksowe 

doradztwo prawne i podatkowe w niemal wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego. 

 Zdobyliśmy unikalne doświadczenie w  realizacji wielu ważnych, często pionierskich 

projektów i  transakcji. Działamy aktywnie w  organizacjach gospodarczych oraz jesteśmy 

zaangażowani w opiniotwórczą działalność w mediach. Oferujemy rozległą wiedzę prawną 

oraz międzynarodową perspektywę.

 Wyróżnia nas sposób myślenia, sposób w  jaki pracujemy i  postępujemy – instynktownie 

łączymy globalny punkt widzenia z  prawdziwie wielokulturowym podejściem, które 

jest możliwe dzięki relacjom opartym na współpracy i  praktycznemu, innowacyjnemu 

doradztwu. Usługi globalnej sieci kancelarii Baker McKenzie świadczone są przez ponad 

6.000 prawników z 46 krajów, co daje nam głębokie zrozumienie kultury biznesowej na całym 

świecie i  sprawia, że jesteśmy w  stanie zapewnić utalentowanych ludzi i  doświadczenie 

niezbędne aby z łatwością poruszać się pomiędzy złożonością praktyk i granic. 

Więcej informacji: www.bakermckenzie.com
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 BNP Paribas Bank Polska S.A. jest częścią międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas 

obecnej w 65 krajach. Jest bankiem uniwersalnym o globalnym zasięgu. W Polsce kieruje 

usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a  także firm w  segmentach 

mikro, MŚP i  bankowości korporacyjnej. Najważniejszym zobowiązaniem Banku BNP 

Paribas jest finansowanie rozwoju gospodarki w sposób etyczny, odpowiedzialny i zgodny 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, ujętymi m.in. w Agendzie 2030 definiującej 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). 

 ESG, CSR i zrównoważony rozwój w Banku BNP Paribas

 Zrównoważony rozwój stanowi centrum strategii biznesowej GObeyond na lata 2022-2025, 

która opiera się na czterech filarach: UP, POSITIVE, STRONGER i TOGETHER. Każdy filar to 

idea, w ramach której realizowane są konkretne działania z precyzyjnie określonymi celami. 

Bank BNP Paribas w  swojej strategii koncentruje się na rozwijaniu oferty z  pozytywnym 

wpływem środowiskowym i społecznym oraz produktów połączonych z oceną i wynikami 

w  zakresie ESG (E  – environmental, S – social, G – governance), aktywnie wspierając 

Klientów w zrównoważonej transformacji. Dodatkowo bank zwraca szczególną uwagę na 

finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG. Wobec sektorów 

szczególnie szkodliwych bank podejmuje strategiczne decyzje o  wyjściu z  obsługiwania 

Klientów do nich należących.

 Jako instytucja inkluzywna, dostępna dla wszystkich i zaangażowana w kwestie społeczne, 

bank konsekwentnie prowadzi aktywne działania w  obszarze wspierania różnorodności, 

wdrażania strategii równościowych i przeciwdziałania dyskryminacji.

 Od stycznia 2022 r. zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju w banku zostały zebrane 

w  jednym centrum kompetencyjnym – Obszarze Zrównoważonego Rozwoju. Skupiając 

się w  działalności na aspektach ESG, w  2020 r. bank powołał decyzją Zarządu Radę ds. 

Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Council), która wraz z  Chief Sustainability 

Officerem (CSO), Sustainability Officerami reprezentującymi kluczowe obszary i  linie 

biznesowe banku oraz jednostkami Obszaru Zrównoważonego Rozwoju wspólnie tworzy 

Sustainability Community.

 Więcej na temat zarządzania zrównoważonym rozwojem w banku znajduje się na stronie: 

www.bnpparibas.pl/csr 

Więcej informacji: www.bnpparibas.pl
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 Incube CPM jest wiodącym doradcą technicznym w  zakresie planowania i  analizy 

finansowej. Pomagamy w  pracy działom finansowym, controllingu i  księgowym. 

Jesteśmy firmą niezależną od technologii, która koncertuje się na dostarczaniu kientom 

najnowocześniejszych rozwiązań z  obszaru FP&A  (rozwiązań Corporate Performance 

Managment). Nasi certyfikowani konsultanci dostarczają i wspierają informacje zarządcze 

i  systemy wspomagania decyzji dla największych organizacji w  Europie i  na świecie. 

Incube CPM tworzy nagradzane rozwiązania do planowania finansowego i operacyjnego, 

prognozowania, analiz biznesowych, konsolidacji, automatyzacji procesów biznesowych 

(Qalcwise) oraz raportowania (ESEF, czy raportowania ESG)

Więcej informacji: www.incube.pl

 OneStream Software dostarcza wiodącą na rynku inteligentną platformę finansową, która 

upraszcza operacje finansowe. OneStream uwalnia moc finansów poprzez ujednolicenie 

procesów zarządzania wydajnością (CPM - Corporate Performance Management), takich 

jak planowanie, zamknięcie finansowe, konsolidacja czy raportowanie i  analityka, za 

pomocą jednego, rozszerzalnego rozwiązania. Umożliwiamy przedsiębiorstwu wgląd 

w  sytuację finansową i  operacyjną w  celu wspierania szybszego i  bardziej świadomego 

podejmowania decyzji. Wszystko to na platformie w chmurze, zaprojektowanej do ciągłej 

ewolucji i skalowalności dopasowanej do Twojej organizacji.

 Platforma OneStream Inteligent Finance może być łatwo rozszerzona o ponad 50 rozwiązań 

z  platformy OneStream MarketPlace. Te rozwiązania, gotowe do pobrania, są w  pełni 

przetestowane i  zoptymalizowane dla platformy OneStream. Pozwalają one klientom 

na łatwe rozszerzenie w  celu spełnienia zmieniających się potrzeb w  zakresie finansów 

i operacji.

 OneStream jest niezależną firmą programistyczną wspieraną przez inwestorów private 

equity KKR, D1 Capital Partners, Tiger Global i IGSB. Z ponad 1000 klientów, 200 partnerów 

wdrożeniowych i  ponad 1000 pracowników naszą główną misją jest zapewnienie 100% 

sukcesu klienta, co z powodzeniem robimy od początku istnienia firmy.  

Więcej informacji: www.onestreamsoftware.com  
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PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 Kancelaria Act BSWW legal & tax od blisko 20 lat buduje swoją reputację wśród polskich 

i  zagranicznych Klientów, prowadząc bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych oraz 

doradzając przy prestiżowych transakcjach i złożonych postępowaniach sądowych. 

 Zapewnia Klientom działającym w  różnych branżach kompleksowe doradztwo prawne 

i dogłębną wiedzę w szerokim spektrum dziedzin prawa. 

 act BSWW legal & tax jest jednym z  członków założycieli act legal - europejskiej sieci 

kancelarii prawnych działających w 10 krajach. 

 act legal to ponad 400 prawników, doradców podatkowych i  ekspertów biznesowych, 

wspieranych przez wykwalifikowanych pracowników zaplecza administracyjnego. 

 Zespół doradza w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim i rosyjskim. 

 Kancelaria posiada najbardziej rozwinięty wśród krajowych kancelarii Italian Desk, 

obsługujący Klientów z Włoch lub powiązanych z kapitałem włoskim. 

 Zaangażowanie Kancelarii w pracę na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów znalazło 

odzwierciedlenie w międzynarodowych i krajowych rankingach:

 › The Legal 500;
 › IFLR 1000;
 ›  Chambers.

Więcej informacji: www.actlegal-bsww.com
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 B2RLaw jest polską kancelarią powstałą w  wyniku połączenia dwóch renomowanych 

kancelarii prawnych: JSLegal Jankowski, Stroiński i Partnerzy oraz Zięba & Partners.

 Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych i złożonych transakcji, 

sporów oraz bieżącego wsparcia prawnego. Obsługując klientów wykorzystujemy wiedzę, 

technologię i  innowacje w  celu ulepszania efektywności i  jakości dostarczanych usług. 

Praca zespołowa ma kluczowe znaczenie dla naszego działania i wierzymy, że współpraca 

z naszymi klientami prowadzi do osiągania wspólnych celów biznesowych.

 Nie dajemy zamknąć się w sztywnych ramach tradycyjnych kancelarii prawnych. Patrzymy 

szerzej, wychodzimy dalej kierując się przy tym trzema podstawowymi zasadami:

 Breaking Boundaries: Jesteśmy nowatorskimi doradcami, pionierami na polskim 

i międzynarodowym rynku prawniczym. Nie lubimy podążać utartymi ścieżkami, wolimy 

wyznaczać własne.

 Transforming 2gether: Otaczający nas świat dynamicznie się zmienia, a  my dążymy do 

tego, aby nasi klienci mieli pewność, że mają doradcę nadążającego i  wyprzedzającego 

trendy. Działamy elastycznie jako firma tworzona przez zróżnicowany zespół, utrzymująca 

niezakłócone relacje z klientami.

 Law Redefined: Nasz zespół zmienia sposób praktykowania i  zastosowania prawa, ma 

jeden wyraźny cel, znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania. Pragnienie świadczenia 

najwyższej jakości usług leży u podstaw wszystkiego, co robimy, a robimy to z ogromnym 

entuzjazmem, który inspiruje.

Więcej informacji: www.b2rlaw.com/pl/

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

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

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

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

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

sprzedaży, badań i rozwoju oraz dostaw. 

 Comarch zdobył doświadczenie w najważniejszych branżach (w telekomunikacji, finansach, 

bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, 

przemyśle, służbie zdrowia, a  także w sektorze małych i  średnich przedsiębiorstw) dzięki 

projektom zrealizowanym dla największych polskich i światowych marek. Janusz i Elżbieta 

Filipiak są właścicielami większości udziałów w  Comarch. Kontrola właścicielska pozwala 

na zdefiniowanie i  wykonanie rocznych strategii dostosowanych do zmieniającego się, 

globalnego środowiska biznesowego. Siedziba główna Comarchu znajduje się w Krakowie, 

który obecnie jest uznawany za globalne centrum usług informatycznych. Firma posiada 

również ośrodki badawczo-rozwojowe zlokalizowane we wszystkich największych miastach 

w Polsce, a niektóre w Niemczech i we Francji. 

Więcej informacji: www.comarch.pl
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 Od 26 lat świadczymy usługi  elektronicznej wymiany danych (EDI), zapewniając pełną 

cyfryzację procesów biznesowych między firmami. Wspieramy polskie firmy i  globalne 

koncerny w prowadzeniu skutecznej i bezpiecznej komunikacji z partnerami biznesowymi - 

Elektronicznej Wymiany Danych (EDI). Posiadamy doświadczenie w optymalizacji procesów 

logistycznych, sprzedażowych i księgowych. Obsługujemy niemal każdy sektor rynku: m.in. 

sieci handlowe, motoryzację, producentów, dystrybutorów, grupy zakupowe. Od 2019 roku 

jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy EDITEL, największego operatora EDI w Europie 

Środkowo-Wschodniej. 

 Od 2019 roku należymy do konsorcjum PEF Expert, będąc tym samym brokerem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania. PEF to narzędzie, dzięki któremu realizujemy obowiązek 

stosowania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych.

 Nasza firma, EDISON S.A., mieści się w dwóch miastach: w Krakowie i w Warszawie.

Więcej informacji: www.edison.pl

 W  Elmechu od 35 lat zajmujemy się projektowaniem i  produkcją elektroniki oraz 

energoelektroniki.

 W tym czasie opracowaliśmy wiele nowatorskich konstrukcji dla magazynowania energii, 

ładowania i zarządzania bateriami akumulatorów oraz poprawy jakości energii.

 Owocem naszych ostatnich prac jest magazyn energii ENERGATE, który znajduje 

zastosowanie zarówno u odbiorców, jak i producentów energii elektrycznej. Naszym celem 

jest pomoc w  zmniejszeniu kosztów ponoszonych z  tytułu energii elektrycznej przez 

naszych klientów oraz eliminacja ryzyka utraty zasilania w czasie przerw w jej dostawach.

 Produkowane w  Pruszczu Gdańskim magazyny energii współpracują z  fotowoltaiką, 

turbinami wiatrowi, biogazowniami i  innymi źródłami energii, które pomagają budować 

zrównoważony i niskoemisyjny biznes. Nasze produkty nie tylko chronią przedsiębiorstwa, 

ale również pozwalają aktywnie zarządzać energią dostosowując firmę do realiów 

rynkowych.

 Aktywna postawa i przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w sieci to mniejsze ryzyko 

strat energii i awarii. Takie założenie towarzyszy nam nie tylko przy tworzeniu urządzeń, ale 

także w  budowaniu swojego otoczenia, czym chętnie dzielimy się z  naszymi partnerami 

biznesowymi.

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku stworzyliśmy kalkulator, który pomoże 

w  ocenie rentowności inwestycji w  magazyn energii, określając termin zwrotu oraz 

zyski w  perspektywie rocznej i  długoterminowej. Kalkulator jest dostępny na stronie  

WWW.ENERGATE.PL.

Więcej informacji: www.elmech.pl
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 Sieć Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. 

Wiedza, doświadczenie i  zaangażowanie ponad 56,000 pracowników Grant Thornton 

dostępne są dla klientów w 140 krajach. W Polsce działamy od 1993 roku, realizując usługi 

w obszarze audytu, doradztwa i outsourcingu dla ponad 2200 Klientów rocznie. Zatrudniamy 

900 osób zlokalizowanych w 9 biurach w całej Polsce.

Więcej informacji: www.grantthornton.pl

 Investors TFI jest jedną z wiodących krajowych firm zarządzających otwartymi funduszami 

inwestycyjnymi. Zarządzamy aktywami o wartości ponad 7 mld zł, a z naszych usług korzysta 

156 tys. klientów instytucjonalnych i  indywidualnych. Wyróżniają nas wyniki. Niezależni 

eksperci od lat klasyfikują Investors TFI w ścisłej czołówce najefektywniejszych krajowych 

Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Dziennik Rzeczpospolita cztery razy z rzędu (w latach 

2016-2019) uznał nas za najlepszą firmę zarządzającą funduszami. Podobne wyróżnienia 

przyznała nam Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet (2013 r., 2016 r. i 2018 r.) oraz Analizy Online, 

niezależna agencja monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych (2017, 2018 i 2019 r.). Oprócz 

efektywności, silną stroną Investors TFI jest wieloletnie doświadczenie w  zarządzaniu 

aktywami, w tym środkami gromadzonymi w programach emerytalnych. Nasz zespół od 

ponad dwudziestu lat zarządza Pracowniczymi Programami Emerytalnymi, a od 2019 roku 

także Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Łącznie ponad 1500 pracodawców powierzyło 

Investors TFI zarządzanie długoterminowymi oszczędnościami pracowników. Zaufały nam 

zarówno duże przedsiębiorstwa i  międzynarodowe korporacje, jak i  małe i  średnie firmy 

prywatne. 

Więcej informacji: www.investors.pl

 IRCA  jest wysoce specjalistyczną, niezależną spółką o  międzynarodowym 

rodowodzie,  świadczącą usługi doradcze i  brokerskie w  sferze ubezpieczeń. Jesteśmy 

brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

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

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

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

wymagających Klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

 IRCA współpracuje ze wszystkimi ubezpieczycielami w  Polsce oraz z  zagranicznymi 

towarzystwami asekuracyjnymi operującymi na polskim rynku, wybierając najbardziej 

korzystne, optymalne i  najnowocześniejsze rozwiązania dla naszych Klientów. Wysokie 

kompetencje pracowników IRCA są dla naszych Klientów gwarancją najwyższej jakości 

doradztwa i  obsługi. Pracownicy IRCA to absolwenci czołowych uczelni krajowych 

i  zagranicznych, z  wieloletnim doświadczeniem w  branży ubezpieczeniowej, zdobytym 

w krajowych i międzynarodowych spółkach działających w branży ubezpieczeniowej - tak 

w towarzystwach ubezpieczeń, jak i spółkach brokerskich.

Więcej informacji: www.irca.pl
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 Jesteśmy najbardziej utytułowaną niezależną polską firmą doradczą, działającą na rynku od 

2004 r.

 Nasz zespół tworzy niemal 200 ekspertów w  zakresie VAT, podatków dochodowych, 

cen transferowych, podatków międzynarodowych, podatków lokalnych, postępowań 

podatkowych i  sądowych oraz cła i  akcyzy. Prowadzimy innowacyjne, pionierskie sprawy 

i projekty podatkowe w Polsce.

 Współpracujemy z  czołowymi europejskimi firmami doradczymi, świadcząc najwyższej 

jakości usługi z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych, a w zakresie prawnym blisko 

współpracujemy z międzynarodową kancelarią Osborne Clarke. Wśród naszych klientów są 

zarówno koncerny międzynarodowe, jak i największe polskie spółki ze wszystkich sektorów 

gospodarki.

 Angażujemy się w  sprawy, które uważamy za ważne – aktywnie uczestniczymy 

w  konsultacjach projektowanych aktów prawnych; jesteśmy ekspertami Komisji 

Europejskiej, organizacji przedsiębiorców oraz stowarzyszeń branżowych.   Nasi eksperci 

są autorami szeregu publikacji książkowych i  artykułów w  wydawnictwach fachowych.   

Jako wykładowcy, partnerzy stowarzyszeń studenckich a  także organizatorzy konkursów 

akademickich angażujemy się w kształcenie młodych prawników i ekonomistów.

Więcej informacji: www.mddp.pl
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PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

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

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

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

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

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

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

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

oraz tworzy aplikacje dedykowane. 

 Technologia jest dla nas naturalnym środowiskiem działania, dzięki czemu stale 

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

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

 Działalność APN Promise bazuje na 4 filarach:

 › Sprzedaży oprogramowania (m.in. Microsoft, Cisco, Fortinet czy Symantec)
 › Wdrażaniu rozwiązań infrastrukturalnych, pracy grupowej oraz bezpieczeństwa
 › Tworzeniu aplikacji własnych (w tym dedykowanych) 
 › Dystrybucji oprogramowania wraz ze wsparciem dla Resellerów

 Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa, praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarki, 

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

 › Finansowej i ubezpieczeniowej 
 › Energetycznej 
 › Handlu Detalicznego 
 › Mediów i telekomunikacji 
 › Administracji Publicznej 
 › Służbie Zdrowia 

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

zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych 

dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodzaju głosowań, badań preferencji i  opinii 

zebranych gremiów. 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 podmiotów podejmujących 

decyzję w sposób kolegialny. Platformy informatyczne oferowane przez spółkę stosowane 

są równie w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat 

produktów zarówno wprowadzanych jak i  istniejących na rynku, w  informatycznych 

badaniach preferencji i  reakcji zachodzących w  zebranych grupach badanych osób oraz 

w quizach, konkursach i turniejach badających poziom wiedzy. 

 Spółka dysponuje jedną z  największych w  kraju baz sprzętowych do przeprowadzania 

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

specjalistów posiadających unikalne i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rokrocznie 

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

tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których jest głosowanie lub zebranie preferencji 

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

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

dane. Posiadając w  swojej gestii bardzo dużą ilość różnych platform programowych 

i  sprzętowych i  bazując na bardzo dużej wiedzy i  doświadczeniu swoich pracowników 

spółka jest w stanie sprostać praktycznie każdemu zleceniu i wymaganiu Klienta w swojej 

dziedzinie działalności.

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

i bogatych doświadczeń procedurami, minimalizując tym samym wszelkie ryzyka 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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