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23 Października  \  DZIEŃ I

10:30 - 11:30   rejestracja gości i kawa powitalna

11:30 - 11:45   Otwarcie kongresu  
 Mirosław kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:45 - 13:15   dyskusja panelowa i: Finansowanie rozwoju spółki
 › Strategia rozwoju rynku kapitałowego 
 › Sustainability jako warunek przetrwania 
 › Niezbędne działania po stronie emitentów 

 
 Prowadzący: 
 Tomasz Prusek, Publicysta Ekonomiczny, Prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj
 
 Uczestnicy: 
 Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
 Piotr Borowski, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 Joanna erdman, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski
 Łukasz kwiecień, Wiceprezes Zarządu, PKO TFI
 Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

13:15 - 14:15   Lunch

14:15 - 15:10   dyskusja panelowa ii: nowe wyzwania i ryzyka spółek giełdowych
 › Nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń władz spółek
 › Finansowanie dłużne - nowe wyzwania
 › Nowe ryzyka makroekonomiczne
 › Możliwości transferu ryzyka

 
 Prowadzący: 
 Mirosław kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 
 Monika kosman, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych, International Risk & Corporate Advisory
 kazimierz Jeleński, Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy
 Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury Polska
 karol raźniewski, Associate Partner, EY

15:10 - 15:45   dyskusja panelowa iii: zmiany regulacyjne i praktyczne w obszarze fiskalnym
 › Nowe wymogi
 › Planowane zmiany podatkowe
 › Doświadczenia ze współpracy z aparatem fiskalnym

 
 Prowadzący: 
 Magdalena raczek-kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 
 Sławomir Boruc, Partner, Baker McKenzie
 Mateusz Stańczyk, Partner w zespole CIT oraz transakcji i restrukturyzacji, CRIDO

15:45 - 16:15   Przerwa kawowa 
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16:15 - 17:30   dyskusja panelowa iV: Cyfryzacja 
 › Zmiany w otoczeniu spółek 
 › Znaczenie analizy danych dla rozwoju biznesu
 › Technologia w służbie spółki giełdowej 

 Prowadzący: 
 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 
 Łukasz kłaczyński, EY
 Maciej nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska
 Piotr Paszczyk, Prezes Zarządu, APN Promise
 Tomasz Podgórski, CFO i Członek Zarządu, Adamed Pharma

17:30 - 18:00   Przerwa kawowa

18:00 - 19:00   Symulacja konwersji raportu rocznego zwykłej Spółki Sa do formatu iXBrL
 › Praktyczne przygotowanie do nowego formatu raportowania zgodnego z ESEF
 › Niezbędne prace merytoryczne
 › Możliwe wsparcie technologiczne

 
 Mirosław kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Paweł krupa, Konsultant ds. rozwiązań biznesowych, Comarch 
 Magdalena raczek-kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

19:30 - 20:00   kameralne spotkanie z gościem Specjalnym
 Udział tylko dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia

20:00   wieczorna gala
 › Uroczysta kolacja
 › Zabawa przy muzyce 
 

24 Października  \  DZIEŃ II

9:00 - 10:30   i tura warsztatów tematycznych 

10:30 - 11:00   Przerwa kawowa 

11:00 - 12:30   ii tura warsztatów tematycznych

12:30 - 13:30   Lunch

13:30- 15:00   dyskusja panelowa: nowe wymogi wobec spółek i ich władz
 › Przegląd najważniejszych zmian
 › Wdrażanie PPK w spółce giełdowej
 › Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym

 
 Prowadzący: 
 Mirosław kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 
 Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
 Łukasz kwiecień, Wiceprezes Zarządu, PKO TFI
 Magdalena raczek-kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych



 CFO VIII KONGRES

2
0

19

PreLegenCi

 Piotr Biernacki
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

Piotr Biernacki od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się 
w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz 
doradzał setce spółek notowanych na GPW, Euronext i OMX. 

Autor i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji 
środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. 

Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, której 
celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych 
i finansowych. Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów i kadry 
menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego
przez 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.

 Piotr Borowski
Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. odpowiedzialny za Pion Operacji i Regulacji 
GPW 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz dyplom MBA. 

Od początku kariery zawodowej związany z polskim rynkiem kapitałowym. Pełnił funkcje menedżerskie 
w bankach i domach maklerskich, był członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich, pracował jako 
konsultant w projektach doradczych dot. rozwoju rynków kapitałowych. 

Z GPW związany od 2007r., gdzie do 2016r. pełnił funkcje menedżerskie w obszarze strategii i analiz, 
relacji inwestorskich, rozwoju biznesu. Od sierpnia 2018 r. członek Zarządu GPW.
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 Sławomir Boruc
Partner, Tax Advisor, Legal Advisor, Baker McKenzie

Sławomir Boruc kieruje Praktyką Podatkową w warszawskiej kancelarii Baker McKenzie. Specjalizuje się 
w sporach podatkowych. Doradzał wielu firmom m. in. z branży IT, chemicznej, poligraficznej i tekstylnej 
oraz telekomunikacyjnej. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz występuje 
w sprawach podatkowych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Od wielu lat cieszy się uznaniem jako jeden z najlepszych ekspertów prawa podatkowego w Polsce, 
o czym świadczą publikacje Chambers Europe, Legal 500, International Tax Review czy Tax Directors 
Handbook.

 Joanna erdman
Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. zarządzająca Pionem Klientów Strategicznych oraz 
Pionem Rynków Finansowych. 

Joanna Erdman jest związana z ING od 1996 r., kiedy rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału 
ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, w latach 1995-1996, pracowała w dziale Marketingu 
Banku Pekao SA. W latach 2001 - 2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych 
w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora 
Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku 
nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych.  W 2013 roku została powołana na stanowisko 
Wiceprezesa Zarządu. 

Joanna Erdman ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka.

 kazimierz Jeleński
Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

Kazimierz Jeleński, LLM (radca prawny, uprawnienia adwokackie w NY, USA, LLM Northwestern 
University), w swojej praktyce koncentruje się na obsłudze prawnej instytucji finansowych, 
w szczególności w projektach restrukturyzacyjnych, fuzjach i przejęciach oraz doradztwie prawnym 
w zakresie organizacji i finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dotyczących 
wydobycia ropy i gazu oraz inwestycji w sektorze paliwowym. Doradza krajowym i międzynarodowym 
klientom w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, fuzji i przejęć oraz transakcji typu joint venture. 
Uczestniczył aktywnie w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy Prawo restrukturyzacyjne. 
W tym zakresie doradzał Związkowi Banków Polskich. W procesie legislacyjnym dotyczącym Prawa 
restrukturyzacyjnego występował jako ekspert sejmowy. Rankingi Chambers Europe i Chambers 
Global za lata 2009-2019 wymieniają Kazimierza Jeleńskiego jako Key Individual w kategorii Bankowość 
i Finanse oraz Upadłość i Restrukturyzacja. W latach 2010 i 2011 Chambers Europe wymieniany był jako 
Key Individual w dziedzinie Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Mec. Jeleński biegle włada językiem angielskim, posługuje się także językami rosyjskim i niemieckim.
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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.

 Łukasz kłaczyński
EY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non cursus lacus. Quisque sed enim luctus, 
auctor arcu volutpat, feugiat purus. Curabitur mattis varius diam ac condimentum. Nunc in magna at 
lacus scelerisqu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non cursus lacus. Quisque 
sed enim luctus, auctor arcu volutpat, feugiat purus. 

Curabitur mattis varius diam ac condimentum. Nunc in magna at lacus scelerisque scelerisque vitae quis 
ante. Ut vehicula eros ac dui commodo vehicula. Phasellus congue libero velit. Vestibulum et pharetra 
arcu, nec ullamcorper augue. Sed nisi ante, rhoncus at congue a, lobortis sit amet risus. Donec rutrum in 
urna sit amet mollis.

 Monika kosman
Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych, International Risk & Corporate Advisory (IRCA)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja prawo 
cywilne. W 2004 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Z branżą ubezpieczeniową związana od ponad 15 lat. Posiada bogate doświadczenie w następujących 
obszarach: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej oraz OC członków zarządu i rady nadzorczej (D&O), ubezpieczenie ryzyk bankowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała u czołowych międzynarodowych brokerów ubezpieczeniowych, 
poprzez których świadczyła usługi doradcze w zakresie analizy ryzyk ubezpieczeniowych. Uczestniczyła 
w tworzeniu kompleksowych rozwiązań ubezpieczeniowych dla banków i instytucji finansowych.

Do Kancelarii Brokerskiej IRCA dołączyła w 2017 roku, gdzie w 2018 r. objęła stanowisko Dyrektora 
Działu Ubezpieczeń Majątkowych.
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 Paweł krupa
Konsultant ds. rozwiązań biznesowych, Comarch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje doświadczenie zdobywał w firmach 
audytorskich – przez kilka lat w jednej z firm wielkiej czwórki zajmował się m.in. badaniami oraz 
przeglądami sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz międzynarodowych grup kapitałowych. 
Zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w przedsiębiorstwach wykorzystuje 
obecnie w procesie projektowania, współtworzenia i rozwoju produktów Comarch, głównie aplikacji 
Comarch e-Sprawozdania oraz Comarch PPK, oraz modułów księgowych systemów ERP.
Do zadań Pawła należy również współpraca z instytucjami finansowymi/bankowymi oraz koordynacja 
prac w zakresie tworzenia integracji pomiędzy środowiskami informatycznymi tych instytucji, 
a produktami Comarch ERP.
Swoim doświadczeniem Paweł dzieli się jako prelegent podczas konferencji i spotkań z klientami 
systemów Comarch ERP, wspiera również analizy sprawozdań finansowych klientów.

 Łukasz kwiecień
Wiceprezes Zarządu, PKO TFI

Od 2002 r. do 2005 r. był m.in. Doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Głównym Specjalistą 
w Departamencie Komunikacji Społecznej NBP. Jeszcze wcześniej związany był z mediami - m.in. 
jako redaktor naczelny gazety Giełdy „Parkietu” (i członek zarządu Parkiet Media SA) oraz „Gazety 
Bankowej”. Był również szefem działu bankowego w dzienniku „Prawo i Gospodarka”, dziennikarzem 
i komentatorem giełdowym w krakowskiej redakcji „Dziennika Polskiego”. 
W latach 2005-2011 był Dyrektorem Komunikacji Inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment 
Management S.A. W latach 2012 - 2016 Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA (czasowo także - PZU Asset 
Management), gdzie odpowiedzialny był za produkty, sprzedaż ale także za marketing i promocję 
oraz współpracę TFI w ramach Grupy PZU w tych obszarach. Jednocześnie - Dyrektor Sprzedaży 
Inwestycji w PZU SA i PZU Życie SA. W latach 2016-2017 - Dyrektor Departamentu Sprzedaży BPS 
TFI, odpowiedzialny za produkty, marketing i sprzedaż. Od 2017 r. Wiceprezes Zarządu PKO TFI, 
odpowiedzialny za Pion Sprzedaży.

Przez wiele lat - analityk i komentator giełdowy serwisów internetowych. Członek wspierający Związek 
Maklerów i Doradców. Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Absolwent Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 Jakub Makurat
Dyrektor Generalny, Ebury Polska

Jakub Makurat jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w obszarze finansów. Jest zaangażowany 
w rozwój handlu zagranicznego w firmach sektora MSP w Polsce. Na co dzień współpracuje 
z przedsiębiorcami w celu ułatwienia im dostępu do efektywnych rozliczeń i skutecznych metod 
zarządzania ryzykiem finansowym.
Wcześniej Jakub pracował w Raiffeisen Bank, Fortis Bank i Deutsche Bank, gdzie pomagał klientom 
w skutecznym zarządzaniu finansami. Ukończył studia w zakresie Finansów i Bankowości a także 
Międzynarodowej Integracji Europejskiej. Od 2011 roku Jakub zaangażowany jest w rozwój przedsięwzięć 
w branży FinTech.
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 Maciej nowohoński
Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska 

Od marca 2014 roku jest Członkiem Zarządu Orange Polska ds. Finansów. Zasiada również w radach 
nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska. 

Z Orange Polska związany jest od 2003 roku. W tym czasie pełnił  funkcje w obszarze finansów m.in.: 
Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014. W latach 2010-2011 zajmował także stanowisko 
Członka Zarządu w spółce Emitel. Natomiast w latach 2011-2013 był  Członkiem Zarządu ds. Finansów 
w spółce PTK Centertel. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur 
Andersen i Andersen Business Consulting. 

Jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoły 
biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii.

 Piotr Paszczyk
Prezes Zarządu, APN Promise

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Związany ze 
spółką APN Promise od początków jej istnienia. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży IT, gdzie 
buduje rozwiązania w oparciu o oprogramowanie i sprzęt znanych i sprawdzonych producentów oraz 
usługi własne.

Od roku 1992 Dyrektor Sprzedaży w APN Promise, od roku 1998 Członek Zarządu, natomiast od roku 
2008 Prezes APN Promise. 

Obecnie zarządza całą Grupą APN Promise, w skład której wchodzi ponad 11 firm, w tym APN Promise, 
Sevenet, RET-AL, Predictes, Alterkom czy Supremo.

 Tomasz Podgórski
CFO i Członek Zarządu, Adamed Pharma

CFO i Członek Zarządu Adamed Pharma, jednej z wiodących polskich firm farmaceutycznych. W ramach 
swoich obowiązków odpowiada za strategiczne decyzje w obszarze finansów przedsiębiorstwa, rozwoju 
międzynarodowego firmy oraz rozwiązań technologicznych. 

Posiada wykształcenie o profilu finansowym (SGH) oraz prawnym (Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Cambridge). Przed dołączeniem do zespołu Adamed, pracował przez 12 lat w wiodących 
bankach inwestycyjnych takich jak Rothschild, BNP Paribas i UniCredit CAIB przy transakcjach 
M&A w sektorze farmacji i ochrony zdrowia. 
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 Tomasz Prusek
Publicysta Ekonomiczny, Prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj 

Kieruje pracami Fundacji Przyjazny Kraj, która m.in. prowadzi badania i analizy ekonomiczne, wspiera 
rozwój przedsiębiorczości oraz projekty edukacyjne.
 
Dziennikarz-politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia 
doktoranckie w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich UJ. Przez 25 lat pisał w „Gazecie 
Wyborczej” m.in. o rynku kapitałowym, nadzorze finansowym i corporate governance.
Laureat nagród i wyróżnień dziennikarskich: Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Nagroda im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 1996) za artykuł „Rok audytora” w miesięczniku „Gra na giełdzie”, „Rzeczpospolitej” 
i Coopers&Lybrand (wyróżnienie w konkursie „Kierunki rozwoju gospodarki polskiej do 2005 r.), 
Business Centre Club („Ostre Pióro” za propagowanie edukacji ekonomicznej), Citibank Handlowego 
we współpracy z Uniwersytetem Columbia (II nagroda w „Citigroup Journalistic Excellence Award), 
Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego (nagroda „Skrzydlaty FERK”),  Fundacji Batorego (nagroda 
specjalna w konkursie „Tylko ryba nie bierze?”), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (wyróżnienie 
w konkursie o Nagrody SDP w 2007 r.). W konkursach Grand Press 2003 i 2012 nominowany w kategorii 
dziennikarstwo specjalistyczne.
 
W 2005 r. nominowany do tytułu „Osobowość Rynku Finansowego i Kapitałowego 2005 r.”. 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych uhonorowało go tytułem „Dziennikarz Roku 2011”. W 2015 
był wśród laureatów plebiscytu „Ludzie i instytucje rynku finansowego 2015” CFA Society Poland i gazety 
giełdy „Parkiet”.
 
Autor powieści o kulisach rynku kapitałowego „K.I.S.S.”. Współautor książek: „Regulowany rynek 
kapitałowy w Polsce. Początki” oraz „Raport roczny spółki publicznej”.

 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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 dr karol raźniewski
Associate Partner, EY

Associate Partner odpowiedzialny w EY Polska za usługi typu workforce advisory. Od 15 lat doradza 
polskim i międzynarodowym firmom w zakresie polityk wynagrodzeń, rekrutacji, kompetencji, mobilności 
pracowników i ich opodatkowania. Od blisko 10 lat pracuje z sektorem finansowym w obszarze regulacji 
HR typu Solvency, UCITS, CRD. Licencjonowany doradca podatkowy.

 Mateusz Stańczyk
Partner w zespole CIT oraz transakcji i restrukturyzacji, CRIDO

Mateusz Stańczyk jest partnerem w zespole CIT oraz transakcji i restrukturyzacji w CRIDO. Posiada 
wszechstronne doświadczenie w zakresie opracowywania międzynarodowych i krajowych struktur 
inwestycji oraz struktur własnościowych. Szczególny obszar jego specjalizacji obejmuje transakcje 
nieruchomościowe (nabycie/sprzedaż aktywów nieruchomościowych lub nabycie/sprzedaż 
nieruchomościowych wehikułów inwestycyjnych) oraz restrukturyzacje portfeli inwestorów. 

Mateusz opracował i wdrożył kilkanaście struktur z udziałem polskich i zagranicznych funduszy 
inwestycyjnych, w tym funduszy nieruchomościowych. Implementacja polskich i międzynarodowych 
struktur z udziałem funduszy inwestycyjnych dotyczyła zarówno rozpoczęcia działalności pod funduszami 
jak i wyjścia z tych funduszy. Dotychczas uczestniczył w planowaniu dotyczącym transakcji nabycia/
sprzedaży lub reorganizacji aktywów o wartości kilku miliardów EUR. 

Do CRIDO dołączył w 2007 roku. Wcześniejsze doświadczenia doradcze zdobywał w międzynarodowych 
firmach konsultingowych i prawniczych. Od 2011 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

 Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Od ponad 20 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. W latach 1989 – 2002 asystent w Katedrze 
Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 1989 – 1990 Radca w Biurze 
Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. W latach 1995 
– 2002 Dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji, a następnie Dyrektor Zarządzający w Centralnym 
Domu Maklerskim Pekao S.A. W latach 2003 – 2012 Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ, 2013 - 2014 
Dyrektor, a następnie Wiceprezes w IDM S.A., 2015 – 2017 Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku 
BPS S.A., 2017 - 2018 Prezes Zarządu PGE Dom Maklerski.

Współautor podręcznika „Zarządzanie - teoria i praktyka” pod red. Prof. A.K. Koźmińskiego, wykładowca 
na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. 
Od 2004 działał w Izbie Domów Maklerskich jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprezes 
Zarządu, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Domów Maklerskich.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu 
Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School oraz licznych 
międzynarodowych programów edukacyjnych.



www.Seg.Org.PL

OrganizaTOr

 Stowarzyszenie emitentów giełdowych (Seg)  to ekspercka 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. SEG 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. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław 
Kachniewski. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów, do 
której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie 
zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. 
Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.

 Obecnie SEG skupia około 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 90 proc. kapitalizacji emitentów 
krajowych. Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą 
działań regulacyjnych i edukacyjnych.

 Więcej informacji: www.seg.org.pl

ParTnerzy STraTegiCzni

 ebury to międzynarodowa instytucja płatnicza specjalizująca się w usługach finansowych dla przedsiębiorstw 
- pomaga im rozwijać biznes na rynkach zagranicznych, eliminując bariery w obszarze rozliczania transakcji 
walutowych, zarządzania ryzykiem walutowym oraz finansowania handlu. Ebury umożliwia transakcje 
w ponad 140 walutach.  Dostarcza 18tys firm elastyczne instrumenty finansowe zabezpieczające ryzyko 
kursowe, ułatwia zarządzanie płatnościami zagranicznymi oraz optymalizuje inkaso należności zagranicznych. 
Analizy i opracowania rynkowe dostarczane codziennie przez analityków Ebury zapewniają przedsiębiorcom 
wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych na wielu rynkach zagranicznych. 

 Ebury to zespół ponad 400 specjalistów posiadających bogate doświadczenie na światowych rynkach 
finansowych pracujących w europejskich biurach: Londynie, Amsterdamie, Madrycie, Warszawie, Paryżu, 
Zurichu, Hamburgu i  Atenach.  Centrum operacyjne i technologiczne w Maladze (Hiszpania) dostarcza klientom 
bezpieczne i innowacyjne rozwiązania transakcyjne. Polskie biuro Ebury zatrudnia ponad 40 pracowników 
i obsługuje kilkaset polskich firm.

 W 2016 roku Ebury zrealizowało dotąd transakcje o łącznej wartości ponad 5mld mld funtów. Ebury jest 
regulowaną przez FCA (brytyjski odpowiednik KNF), w tym status Autoryzowanej Instytucji Płatniczej. Firma 
posiada wsparcie kapitałowe uznanych inwestorów finansowych na świecie; Virtuvian oraz 83North.

Więcej informacji: www.ebury.pl
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 Orange Polska - wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce we wszystkich segmentach 
rynku telekomunikacyjnego. Posiada największą infrastrukturę  telekomunikacyjną w kraju. Oferuje 
klientom usługi w najnowocześniejszych technologiach, w tym usługi konwergentne, łączące telefonię 
stacjonarną i mobilną, internet domowy i mobilny oraz liczne usługi multimedialne. Dostarcza kompleksowe 
rozwiązania dla biznesu. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową, wspiera innowacyjność. Inwestuje 
w superszybki światłowodowy internet oraz mobilny internet 4G/LTE. Źródłem sukcesu Orange Polska 
jest konkurencyjna oferta, silne i aktywne struktury sprzedażowe oraz wysoka jakość obsługi klienta, 
wzmocnione przez rozbudowaną infrastrukturę i zmotywowaną kadrę pracowników. Jako jedyny operator 
w Polsce, posiada prestiżowy międzynarodowy certyfikat Customer Operations Performance  Center 
(COPC), który potwierdza spełnienie najwyższych standardów w zarządzaniu obsługą klienta. 

 Orange Polska należy do najbardziej zaangażowanych społecznie firm w kraju. Ma także największy 
program wolontariatu pracowniczego w Polsce. Poprzez projekty Fundacji Orange skutecznie przeciwdziała 
wykluczeniu cyfrowemu. Zachęca do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze oraz budowania społeczności 
przy umiejętnym wykorzystaniu Internetu i technologii.   

 Orange Polska jest częścią Orange - jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Europie, 
działającego w niemal 30 krajach. Marka Orange funkcjonuje na globalnym rynku już od ponad 20 lat. 
Uważana jest za jedną z najbardziej innowacyjnych i cieszy się jednym z najwyższych wskaźników 
rozpoznawalności.

Więcej informacji: www.orange.pl

ParTnerzy MeryTOryCzni

 grupa kapitałowa giełda Papierów wartościowych w warszawie (gk gPw) prowadzi platformy 
obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną 
i gazem ziemnym oraz określa dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. GK 
GPW obejmuje kluczowe instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i jest największą giełdą 
w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. W 2018 r. agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała 
polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. 

 GPW to ważne źródło pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw i samorządów w regionie, które 
przyczynia się do dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, tworzeniu nowych miejsc pracy, wspieraniu 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i w efekcie wzrostu zamożności 
polskiego społeczeństwa. Obecność na rynku kapitałowym przynosi przedsiębiorcom także inne 
korzyści takie jak wzrost rozpoznawalności, wiarygodności, efektywności i przejrzystości zarządzania. 
Giełda dostarcza także finansowania dla projektów innowacyjnych i wkracza ze swoimi kompetencjami 
biznesowymi w inne sektory gospodarcze, przyczyniając się pośrednio także do ich rozwoju i zwiększania 
ich nowoczesności. Grupa Kapitałowa GPW prowadzi działalność także w zakresie edukacji, promocji 
i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. 

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

 Więcej informacji: www.gpw.pl
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 ey jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo 
podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas 
najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach 
całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których 
celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy 
sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla 
nas samych.  

 EY w Polsce to ok. 4000 osób pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych.  

 Polska jest kolejnym kluczowym rynkiem na mapie świata, na którym EY zdecydował się uruchomić 
swoje flagowe centrum EY wavespace. To globalna sieć centrów innowacji i rozwoju EY, która pomaga 
klientom stawić czoła wyzwaniom ery transformacji, dzięki wykorzystaniu metod planowania, testowania 
i wdrażania innowacji. Na światowej mapie centrów, wavespace Warszawa wyróżnia się kompetencjami 
w dziedzinie internetu rzeczy, cyberbezpieczeństwa, otwartej innowacji i inteligentnej automatyzacji.

 EY Polska regularnie zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. Tylko w tym roku otrzymał tytuł Najlepszej firmy 
audytorskiej 2018, Najbardziej aktywnej firmy audytorskiej na giełdzie 2018 i Najlepszej firmy audytorskiej 
badającej spółki giełdowe 2018 w Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” oraz Rankingu Audytorów Spółek 
Giełdowych „Parkiet”. Z kolei w najnowszym Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej” 
po raz kolejny EY Polska zyskał miano największej firmy doradztwa podatkowego według przychodów. 
Firma jest też wieloletnim liderem Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej” 
w kategorii spory podatkowe.

 EY Polska angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 17 lat zaprasza przedsiębiorców 
do startu w polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku, którego zwycięzca reprezentuje Polskę na 
międzynarodowym finale EY World Entrepreneur of the Year, konkurując z przedsiębiorcami z całego 
świata.  

 Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny 
podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do 
wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. 

 Więcej informacji: www.ey.com/pl
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ParTnerzy gŁówni

 Baker Mckenzie  jest jedną z największych kancelarii prawnych na świecie obecną zarówno na rynkach 
rozwiniętych jak i obszarach chrakteryzujących się największym potencjałem rozwoju gospodarczego. 
Aktualnie ponad 13000 osób z 78 biur świadczy usługi w 46 krajach, łącząc wiedzę i doświadczenie 
biznesowe aby sprostać wysokim oczekiwaniom klientów.

 
 Baker McKenzie jako pierwsza spośród międzynarodowych kancelarii rozpoczęła działalność w Europie 

Środkowej i Wschodniej. Biuro w Warszawie powstało w 1992 roku i aktualnie jest w nim zatrudnionych 
ponad 100 prawników i doradców podatkowych, dzięki czemu należy do ścisłego grona największych 
kancelarii w Polsce. Kancelaria Baker McKenzie świadczy kompleksowe usługi w następujących obszarach: 
rozstrzyganie sporów i arbitraż, rynki finansowe, fuzje i przejęcia, własność intelektualna i nowoczesne 
technologie, nieruchomości, infrastruktura oraz energetyka, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo 
handlowe, prawo podatkowe, prawo konkurencji, prawo pracy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
i prawo farmaceutyczne.

 Baker McKenzie jest jedną z najczęściej rekomendowanych kancelarii w Polsce i na świecie, o czym 
świadczy wysoka pozycja zajmowana w prestiżowych rankingach, m.in. Financial Times, Chambers Global, 
Chambers Europe i Legal500.

Więcej informacji: www.bakermckenzie.com

 Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie. Prowadzi projekty dla czołowych marek 
z polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości 
i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie 
zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 

 Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 
kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi, Vodafone, T-Mobile, 
Telefónica, E-Plus, KPN czy  MTS, BNP Paribas Fortis, Alior Bank SA (Carlo Tassara Group), Allianz, Aviva, 
AXA, Banque Populaire des Alpes,BRE Bank,BZ WBK (Grupa Santander), CitiFinancial (Citigroup), Delta 
Lloyd Life, Deutsche Bank PBC, ING Insurance.

 Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 
„Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie 
Comarch inwestuje ok. 20 proc. przychodów  w projekty innowacyjne. W 2018 r. była to kwota 181 mln zł. 

 Obecnie zatrudnia ponad 6 000 ekspertów, w ponad  biurach w ponad 30 krajach od Japonii i Australii, 
przez Europę aż po Chile.

 Ważnym wyróżnikiem systemów finansowo - księgowych Comarch jest m.in. zgodność z przepisami 
prawa - w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w ofercie Comarch pojawiły się takie aplikacje jak m.in. 
Comarch e-Sprawozdania do tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych, czy Comarch PPK do 
obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 Więcej informacji: www.comarch.pl
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 CridO - zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz 
pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych

 i innych dostępnych źródeł.

 Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie 
biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Wspieramy klientów 
– niezależnie od branży i skali działalności - w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać 
biznes. Zapewniamy zarówno doradztwo na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające 
prowadzenie bieżącej działalności.

 Zaangażowanie i praca naszego ok. 250-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione zarówno 
przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to swoje 
odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych, kancelarii prawnych oraz firm wspierających 
działalność B+R i innowacje. Jesteśmy doradcami, nie audytorami.

 Jesteśmy polską firmą konsultingową. Dzięki przynależności do międzynarodowej organizacji Taxand 
wspieramy klientów w rozwoju ich biznesu również za granicą.   

Więcej informacji: www.crido.pl

 Qlogix to nowatorska firma, która odpowiada na potrzeby biznesu w zakresie, analizy danych oraz 
cyfryzacji procesów biznesowych. 

 
 Firma składa się z multidyscyplinarnych zespołów, ekspertów w zakresie technologii, analizy, biznesu 

oraz marketingu, którzy wspólnie tworzą dostarczane rozwiązania dla dużych i różnorodnych organizacji. 

 Głównym obszarem działania firmy jest stosowanie inteligentnych rozwiązań wspierających procesy 
w obszarze łańcucha wartości w zróżnicowanych obszarach branżowych. Qlogix odpowiada na bieżące 
potrzeby klientów, tworząc dedykowane rozwiązania wykorzystujące inteligentne algorytmy.

 Więcej informacji: www.silvermedia.pl

 PkO Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych powołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez PKO 
Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. Jednostki funduszu inwestycyjnego PKO TFI 
pojawiły się w sprzedaży po raz pierwszy 9 października 1997 roku.

 Dziś PKO TFI zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona Klientów. Obecnie Towarzystwo 
oferuje ponad 70 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych, dostępnych w szerokiej 
sieci dystrybucji w całej Polsce. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych 
aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Na koniec września 2018 roku 
Towarzystwo zarządzało ponad 35 mld zł.

 PKO TFI SA jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie 
rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów 
rynkowych.

 Więcej informacji: www.pkotfi.pl 
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ParTner inSTyTuCJOnaLny

 krajowy depozyt Papierów wartościowych (kdPw) jest  centralną  instytucją  odpowiedzialną  za 
prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami 
finansowymi  w  Polsce.  Obrót  ten  jest  wzorowany  na  światowych  standardach,  w  tym  na  zasadzie 
całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest 
odpowiedzialny  za  prowadzenie  rozrachunku  transakcji  zawieranych  na  rynku  regulowanym  oraz 
w  alternatywnym  systemie  obrotu  (ASO),  jak  również  prowadzenie  centralnego  depozytu  papierów 
wartościowych. KDPW realizuje również szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie 
dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.

 Od listopada 2012 r. KDPW oferuje także usługę Repozytorium Transakcji. Dzięki tej usłudze wszystkie 
podmioty,  będące  osobami  prawnymi,  w  tym  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą, 
które  zawierają  transakcje  w  instrumentach  pochodnych,  mogą  wypełnić  obowiązek  wynikający 
z europejskiego rozporządzenia EMIR w zakresie raportowania informacji do repozytoriów transakcji.

 Od  dnia  29  listopada  2013  r.  KDPW  rozpoczął  nadawanie  kodów  LEI,  niezbędnych  w  procesie 
raportowania transakcji. Tym samym KDPW poszerzył swoją ofertę jako Agencja Numerująca, nadając 
kody LEI, obok świadczonej już usługi nadawania numerów ISIN. Repozytorium transakcji w KDPW 
(KDPW_TR) było jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie.

 31  lipca  2018  r.  Komisja  Nadzoru  Finansowego  zezwoliła  Krajowemu  Depozytowi  Papierów 
Wartościowych  na  świadczenie  usług  w  zakresie  udostępniania  informacji  o  transakcjach  jako 
zatwierdzonemu  mechanizmowi  sprawozdawczemu  (ARM  -  Approved  Reporting  Mechanism). 
Posiadając status ARM, KDPW jest uprawniony do świadczenia usługi pośrednictwa w raportowaniu 
o transakcjach w całej Unii Europejskiej.

 W skład Grupy Kapitałowej KDPW wchodzi także izba rozliczeniowa KDPW_CCP, która w kwietniu 2014 r. 
uzyskała unijną autoryzację jako trzeci kontrpartner w UE.

Więcej informacji: www.kdpw.pl
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ParTner wSPieraJąCy

 international risk & Corporate advisory (irCa) jest wysoce specjalistyczną, niezależną spółką 
o międzynarodowym rodowodzie, świadczącą usługi doradcze i brokerskie w sferze ubezpieczeń. 
Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

 IRCA specjalizuje się w doradztwie ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczeń Odpowiedzialności 
Cywilnej, w tym w szczególności OC Członków Władz Spółek Kapitałowych (D&O) oraz programów 
Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowotnego. Obsługujemy Klientów w pełnym zakresie, tworząc 
i  realizując kompleksowe programy zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

 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.

 IRCA jest audytowana przez KPMG.

 Atutami IRCA są wiedza, doświadczenie oraz dogłębna znajomość rynku ubezpieczeniowego.

 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. 

 Naszą ambicją jest pełne zorientowanie na potrzeby Klienta. Dążymy do tego, aby oferowana za 
naszym pośrednictwem ochrona ubezpieczeniowa była zawsze najszerszą z możliwych, odpowiednio 
dostosowana do priorytetów i celów postawionych nam przez Klienta.

   Więcej informacji: www.irca.pl 
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ParTnerzy TeChnOLOgiCzni

 aPn Promise 
  

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 odpowiedzialni 
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 licencyjno-
sprzętowe, wdraża, integruje, szkoli, zapewnia wsparcie technologiczne oraz tworzy aplikacje 
dedykowane. 

 
 Technologia jest dla nas naturalnym środowiskiem działania, dzięki czemu stale optymalizujemy jakość 

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: www.promise.pl

dLa kOgO?
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 unicomp-wza - spółka specjalizująca się w konstruowaniu, dostarczaniu i obsłudze zaawansowanych 
technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodzaju 
głosowań, badań preferencji i opinii w zebranych gremiach. Pracownicy spółki od 1991 roku wprowadzają 
na rynek rozwiązania, które znalazły zastosowanie między innymi w realizacji informatycznych głosowań 
na walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego i innych gremiów podejmujących decyzję 
w sposób kolegialny, w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat 
produktów zarówno wprowadzanych jak i istniejących na rynku, w informatycznych badaniach zjawisk 
i reakcji zachodzących w określonych grupach społecznych oraz w kilkuset systemach informatycznych 
badających poziom wiedzy określonych grup społecznych.

 Spółka dysponuje jedną z największych w kraju baz sprzętowych do przeprowadzania tego typu głosowań 
i badań jak również korzysta na co dzień z wiedzy największej grupy specjalistów posiadających unikalne 
i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy 
sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których 
jest głosowanie lub zebranie preferencji i opinii, o przeróżnej skali organizacji, od prostych po bardzo 
skomplikowane, zbierające dane od bardzo dużej liczby respondentów lub analizujące i przetwarzające 
bardzo złożone dane. Posiadając w swojej gestii bardzo dużą ilość różnych platform programowych 
i sprzętowych i bazując na bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników spółka jest 
w stanie sprostać praktycznie każdemu zleceniu i wymaganiu Klienta w swojej dziedzinie działalności. 

 Spółka działa zgodnie z obowiązującymi w niej, opracowanymi na bazie wieloletnich i bogatych 
doświadczeń procedurami, unikając tym samym jakiejkolwiek przypadkowości w toku realizowanych 
przedsięwzięć. Większość Klientów spółki to podmioty o bardzo wysokim statusie w rankingu 
wielkości i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw co jednoznacznie daje pogląd na bardzo wysoki standard 
oferowanych i świadczonych przez Unicomp-WZA usług.

  
Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl
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