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Odbiorcy 

Konferencja skierowana jest do: Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, prawników, 

operatorów ESPI i EBI, osób odpowiedzialnych za przygotowanie raportów rocznych i okresowych, kierowników           

i specjalistów działów sprawozdawczości, finansowych, księgowych i controllingu, a także działów relacji 

inwestorskich oraz wszystkich zainteresowanych problematyką należytego wypełniania obowiązków informacyjnych   

i sprawozdawczych w spółkach giełdowych. 

Program konferencji 
 

 

9.30 – 10.00 Rejestracja i poranna kawa 

10.00 Rozpoczęcie 

10.00 – 12.00 

I. Obowiązki informacyjne spółek giełdowych w obecnej praktyce i planowane zmiany 

Piotr Paliło- Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych 

Panel 1 Stan aktualny 

1. Wypełnianie obowiązków informacyjnych. Praktyka stosowania przepisów, w tym m.in.: 

 UMOWA ZNACZĄCA - negocjacje, jak liczyć wartość umowy, kiedy raportować? 

 NEGOCJACJE- kiedy i jak raportować? 

 AKTYWA O ZNACZNEJ WARTOŚCI – zasady kalkulacji 

 NABYCIE LUB ZBYCIE PRZEZ EMITENTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ 
EMITENTA – np. skup akcji własnych 

 EMISJA OBLIGACJI - program emisji obligacji 

 PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE PODZIAŁU EMITENTA, POŁĄCZENIA O ZAMIARZE PRZEKSZTAŁCENIA  

 SPORZĄDZENIE PROGNOZY LUB SZACUNKÓW WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA LUB JEGO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 DYWIDENDA 

 ODPISY, REZERWY,ONE-OFF 
2. Wzrost znaczenia informacji poufnej: 

Warszawa, 23 czerwca 2015 r.  
 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH w obecnej praktyce oraz w kontekście 
nowych regulacji Unii Europejskiej 

- Rozporządzenie MAR, Dyrektywa MAD, Dyrektywa Transparency 
- informacja poufna na przykładach  

- Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW 

 



 

 Definicja i dotychczasowa praktyka  

 Przykłady – jak kwalifikować informacje 

 Publikacja,  

 Opóźnienia informacji poufnej- stosowanie i konsekwencje 

 Listy osób fizycznych mających dostęp do informacji poufnych. 
3. Manipulacja instrumentem finansowym 
 
Panel 2 Zmiana przepisów 

1. Nowe akty prawne rynku giełdowego 
2. Zmiana przepisów – zmiana filozofii raportowania 
3. Omówienie dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej – wprowadzone rozwiązania 
4. Rozporządzenie MAR: 

 Nowa definicja informacji poufnej 

 Lista insiderów – nowe rozwiązania 

 Opóźnienie informacji poufnej po zmianach 

 Nowe możliwości: „badanie rynku” 

 MAR a polskie regulacje – brak katalogu raportów bieżących 
5. Dyrektywa Transparency - możliwa likwidacja raportów kwartalnych 
6. Nowe sankcje – dyrektywa MAD i Transparency 

 
12.00 – 12.15 Przerwa na kawę 

12.15 – 13.15  

II. Obowiązki informacyjne w kontekście nowych regulacji Unii Europejskiej 

Prowadzący:  

dr Radosław L. Kwaśnicki- radca prawny, Prezes Zarządu w Kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy 

Karol Szymański- Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu Of Counsel Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, 

Wróbel & Partnerzy 

1. Zmiana definicji informacji poufnej. 
2. Bieżąca polityka informacyjna spółki bez rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych – 

złudna pokusa milczenia. 
3. Czy raport kwartalny potrzebny jest inwestorom? 
4. Upublicznianie informacji finansowych poza raportami okresowymi. 
5. Kiedy popełni się błąd – nowy „taryfikator” sankcji 
 

13.15 – 13.45 Przerwa na obiad 

13.45 – 14.45 

II.  Informacja poufna w nowym porządku prawnym 

Prowadzący: Michał Nowakowski, doktorant, aplikant adwokacki, w chwili obecnej odbywa staż prawny w Europejskiej 

Radzie ds. Ryzyka Systemowego (Europejski Bank Centralny) we Frankfurcie nad Menem. 

1. Informacja poufna w świetle regulacji MAR i MAD II z uwzględnieniem proponowanych aktów delegowanych ESMA 

2. Definicja informacji poufnej oraz badania rynku 
3. Listy insiderów, publikacja informacji poufnych oraz ich opóźnianie 
4. Mechanizmy przeciwdziałania naruszeniom 
5. Aspekty prawnokarne  

 
14.45 – 15.45 

IV. Dobre Praktyki Spółek Notowanych- najczęstsze wątpliwości, raportowanie”. 

 Prowadzący:  

Prelegent w trakcie potwierdzania. 

 



 

16.00 Zakończenie 

Kadra wykładowców 

 
Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych 
Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (MBA) i Uniwersytetu 
Gdańskiego.  
Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych, firmy specjalizującej się w przygotowywaniu do 
wypełniania obowiązków informacyjnych spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółek już notowanych. Pan Piotr Paliło od wielu lat związany 
jest z rynkiem kapitałowym. Posiada doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na GPW. 
Organizator "Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych". Autor wielu publikacji z zakresu  
obowiązków informacyjnych, wykładowca na licznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z 

zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym szkoleniach zamkniętych organizowanych indywidualnie dla 
poszczególnych spółek, jak również szkoleniach ogólnopolskich. 

  
   Dr Radosław L. Kwaśnicki- radca prawny, Prezes Zarządu w Kancelarii RKKW Kwaśnicki, 

Wróbel & Partnerzy Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz 
postępowaniach sądowych. W 2011 r. uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts jako 
jedyny polski prawnik w zakresie prawa spółek, w 2010 r. także w ww. zakresie został wyróżniony 
przez European Legal Experts oraz wskazany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i 
przejęć (M&A), gdzie wskazano m.in., iż „ … Radosław Kwaśnicki jest skutecznym menadżerem i  
opiekunem. Kwaśnicki doradza przedsiębiorstwom w sektorach energii, górnictwa, 
FMCG,farmaceutycznych oraz budowlanych.“ Arbiter krajowy i międzynarodowy; w latach 2010 - 

2012 Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 
Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz 
arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan a także arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy 
Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył m.in. jako 
członek wielu rad nadzorczych. Obecnie pełni m.in. funkcję Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Członek Korpusu 
Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego 
Instytutu Dyrektorów. Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego. 
Prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” 

 
 Karol Szymański- Certyfikowany Doradca ASO , Of Counsel Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, 
WRÓBEL & Partnerzy 
 Wieloletni współpracownik Kancelarii RKKW. Wiceprezes Zarządu doradczej spółki RKKW – Business 
Advisory sp. z o.o. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich 
oraz przyjaznych przejęciach, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje 
notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada przyznawany przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym 
Systemie Obrotu. Bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad 
nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych. Aktualnie pełni 
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu spółki W Investments S.A. 
z siedzibą w Warszawie. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom 

prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Wykładowca podczas wielu konferencji 
i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu.  

Michał Nowakowski- Doktorant oraz aplikant radcowski. W chwili obecnej odbywa staż prawny w 
Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (Europejski Bank Centralny) we Frankfurcie nad 
Menem. Doświadczenie zdobywał m.in. w Wydziale Spraw Karnych Departamentu Prawnego Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego oraz kancelarii prawnej Baker & McKenzie i Parlamencie Europejskim. 
Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz 
warsztatach. Autor publikacji z zakresu publicznego prawa bankowego, prawa europejskiego oraz 
prawa rynku kapitałowego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień 
dotyczących informacji poufnej, w tym przestępstwa insider tradingu oraz nadzoru bankowego, jak 

również nadzoru makroostrożnościowego ze szczególnym uwzględnieniem buforów kapitałowych. 

http://www.kwasnicki.com.pl/
http://m.in/


 

Informacje organizacyjne 

Koszt uczestnictwa: 990 zł + 23% VAT 
 
Przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy : 890 zł + 23% VAT 
Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:  

ALIOR BANK S.A. 

98 2490 0005 0000 4500 6222 8867 

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. 

Cena obejmuje: 
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat. 
 
Godziny zajęć: 10.00- 16.00  
 
Miejsce zajęć: Warszawa, Hotel Novotel Centrum 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 62 18 lub mailem biuro@crf.edu.pl 

 
Szczegółowych informacji udziela: 

 

 

 

 

 

 

Monika Cicha        Centrum Rozwoju Finansów 
tel. 22 837 75 94            ul. Konarskiego 1/5 
fax 22 203 62 18       01-355 Warszawa 
kom. 506 335 666           biuro@crf.edu.pl         
email: m.cicha@crf.edu.pl      www.crf.edu.pl 
        


