Konferencja
Nowoczesne Rady Nadzorcze
Warszawa, 30 listopada 2016

Zapraszamy na drugą edycję jednodniowej konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze” organizowanej wspólnie
przez dziennik Rzeczpospolita oraz Deloitte.
W tym roku wraz z polskimi oraz zagranicznymi ekspertami omówimy kluczowe wyzwania związane z nadzorem
korporacyjnym. W oparciu o doświadczenia liderów praktyki corporate governance firmy Deloitte z Holandii
i Wielkiej Brytanii poddamy analizie zagadnienia, które w istotny sposób wpłyną w najbliższych latach na agendy
rad nadzorczych oraz rad dyrektorów spółek działających w naszej części globu.
Podczas prezentacji oraz towarzyszących im paneli dyskusyjnych poruszymy między innymi temat właściwej
kompozycji rady nadzorczej, a także odpowiemy, w jaki sposób i w jakim celu firmy powinny prowadzić regularną
kompleksową ocenę funkcjonowania swoich rad nadzorczych. Główny panel dyskusyjny konferencji poświęcimy
natomiast omówieniu nowych wyzwań wskazywanych w badaniach Deloitte przez przedstawicieli polskich spółek
jako najbardziej palące tematy na najbliższe lata. Tę oraz pozostałe dyskusje moderować będą doświadczeni
dziennikarze ekonomiczni redakcji dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet”.

Program
Godzina

Punkt programu

8:00 – 9:00

Rejestracja i powitalna kawa

9:00 – 9:10

Otwarcie konferencji

9:10 – 9:50

Trendy corporate governance w Europie Zachodniej na przykładzie Holandii
Prezentacja

9:50 – 10:10

Ład korporacyjny w Polsce
Prezentacja

10:10 – 10:55

Jak skomponować idealną radę nadzorczą?
Panel dyskusyjny

10:55 – 11:10

Przerwa kawowa

11:10 – 12:30

Raportowanie pozafinansowe, fuzje i przejęcia, cyberbezpieczeństwo – z jakimi nowymi wyzwaniami polskie rady nadzorcze będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach?
Panel dyskusyjny Deloitte

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:00

Kompleksowa ocena rad w największych instytucjach finansowych w Wielkiej Brytanii
Prezentacja

14:00 – 15:00

Dlaczego radom nadzorczym potrzebna jest kompleksowa ocena?
Panel dyskusyjny

15:00

Zakończenie konferencji

Prelegenci
Doktor nauk ekonomicznych Politechniki Warszawskiej. Ma bardzo bogate doświadczenie
jako niezależny członek rad nadzorczych polskich spółek. Obecnie jest przewodniczącym rad
nadzorczych DB Securities S.A., MCI SA, Cognor SA i Mediacap.SA, a także jest wiceprzewodniczącym
rady nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. i Pelion S.A.
Temat wystąpienia:
Dlaczego radom nadzorczym potrzebna jest kompleksowa ocena?
Panel dyskusyjny

Hubert Janiszewski
Niezależny członek rad
nadzorczych

Aktualny i były członek rad nadzorczych spółek giełdowych (m.in. Mostostal Zabrze, Rafamet)
i licznych pozagiełdowych. Absolwent nieistniejącego już Wydziału Handlu Zagranicznego
SGH z pozyskanym później doświadczeniem w obrocie międzynarodowym. Zdobył również
doświadczenie menedżerskie w Polsce i w Europie Środkowej w firmach z wielu branż w zakresie
sprzedaży i komunikacji z rynkiem. Jego doświadczenie z zakresu nadzoru korporacyjnego spółek
giełdowych obejmuje sukcesy, ale również porażki. Doktorant Katedry Teorii Zarządzania SGH.

Michał Rogatko
Członek rad nadzorczych
spółek giełdowych

Temat wystąpienia:
Raportowanie pozafinansowe, fuzje i przejęcia, cyberbezpieczeństwo – z jakimi nowymi
wyzwaniami polskie rady nadzorcze będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach?
Panel dyskusyjny

Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją: finanse i bankowość
oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG). Stopień doktora uzyskała
w Szkole Głównej Handlowej, broniąc dysertację na temat nadzoru wierzycielskiego banku nad
przedsiębiorstwem. Obecnie pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi
zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze nad zagadnieniami ładu korporacyjnego. W latach 20062009 piastowała stanowisko Dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiadając za nadzór
właścicielski, a wcześniej doradzała spółkom prywatnym i spółkom z udziałem Skarbu Państwa jako
konsultant w firmie Arthur Andersen. Od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych. Jest autorką
wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.
Agnieszka SłomkaGołębiowska
Niezależny członek rady
nadzorczej mBank S.A.

Temat wystąpienia:
Jak skomponować idealną radę nadzorczą?
Panel dyskusyjny

Prelegenci
Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 24 lat. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego
Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Zarządzania Strategicznego International Institute for
Managment Development w Lozannie. W latach 2008-2016 Prezes Zarządu PTE PZU, w okresie
2003-2008 Wiceprezes Zarządu PTE PZU odpowiedzialny za zarządzanie aktywami. Pełnił funkcje
Prezesa Zarządu, oraz Dyrektora Finansowego w Zurich PTE. Posiada licencję maklera papierów
wartościowych, oraz doradcy inwestycyjnego. Jest członkiem CFA Institue z tytułem Chartered
Financial Analyst (CFA). Uczestnik szkoleń inwestycyjnych organizowanych między innymi przez
Harvard Business School, CFA Institute, Yale SOM, EDHEC-Risk Institute. Prelegent na licznych
konferencjach i seminariach. Autor publikacji naukowych o systemie emerytalnym i rynku
kapitałowym.
Andrzej Sołdek
CFA

Temat wystąpienia:
Jak skomponować idealną radę nadzorczą?
Panel dyskusyjny

Związany z polskim rynkiem kapitałowym od początku jego tworzenia. W 1991r pracując
w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych zajmował się przekształcaniem przedsiębiorstw
państwowych w spółki Skarbu Państwa, szkoleniem i powoływaniem członków Rad Nadzorczych
w spółkach SP. Przygotował prywatyzację Tonsil SA, jednej ze spółek z „Pierwszej Piątki”, pierwszych
spółek sprywatyzowanych w formie oferty publicznej. W latach 1996-2014 zarządzał funduszami
inwestycyjnymi, emerytalnymi i ubezpieczeniowymi w Polsce oraz Europie Centralnej, najpierw
w Grupie ING, potem w AIG i Metlife, jako prezes ING Investment Management i Amplico TFI
oraz regionalny dyrektor ds. inwestycji. W latach 2015-16, zajmował się inwestycjami w bankowe
wierzytelności nieregularne pracując w GK BEST SA, spółce giełdowej notowanej na GPW. Członek
Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.
Krzysztof Stupnicki
Rada nadzorcza BEST TFI,
Członek rady programowej
Fundacji Polski Instytut
Dyrektorów

Temat wystąpienia:
Ład korporacyjny w Polsce
Prezentacja
Jak skomponować idealną radę nadzorczą?
Panel dyskusyjny

Eksperci Deloitte
Caroline jest partnerem Deloitte w Holandii i przewodzi praktyce konsultingowej Global Employer
Services. Jest ekspertem do spraw wdrażania systemów wynagradzania zarządów i udziałowców.
Caroline jest również liderem lokalnego programu corporate governance w Holandii oraz programu
networkingowego dla kobiet zajmujących kierownicze stanowiska.
Temat wystąpienia:
Trendy corporate governance w Europie Zachodniej na przykładzie Holandii
Prezentacja

Caroline Zegers
Partner,
Deloitte Holandia

Jak skomponować idealną radę nadzorczą?
Panel dyskusyjny

James należy do zespołu doradztwa w zakresie oceny systemu zarządzania i nadzoru w instytucjach
finansowych w Deloitte w Wielkiej Brytanii. Pomaga firmom diagnozować wyzwania związane
z wdrożeniem, rozwojem oraz przeglądem funkcjonującego ładu korporacyjnego. Współpracował
w tym zakresie z licznymi bankami oraz firmami ubezpieczeniowymi należących do setki
największych spółek notowanych na londyńskiej giełdzie. Pomagał także międzynarodowym
instytucjom finansowym we wdrożeniu niezbędnych zmian w systemie zarządzania i nadzoru oraz
kompleksowej ocenie rady dyrektorów.

James Beasley
Senior Manager,
Deloitte Wielka Brytania

Temat wystąpienia:
Kompleksowa ocena rad w największych instytucjach finansowych w Wielkiej Brytanii
Prezentacja
Dlaczego radom nadzorczym potrzebna jest kompleksowa ocena?
Panel dyskusyjny

Dorota Snarska-Kuman jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 21 lat
zajmuje się audytem i usługami doradztwa dla instytucji finansowych. Jest ekspertem w zakresie
raportowania według standardów MSSF oraz US GAAP. Ma doświadczenie w opracowywaniu
metodologii i procedur bankowych, a także w zakresie usług due diligence. Dorota prowadzi także
szkolenia z zakresu standardów MSSF/MSR dla Komisji Nadzoru Finansowego oraz wielu wiodących
instytucji finansowych. Dorota jest Liderem Programu Rozwoju Rad Nadzorczych Deloitte.

Dorota Snarska-Kuman
Partner,
Deloitte Polska

Temat wystąpienia:
Raportowanie pozafinansowe, fuzje i przejęcia, cyberbezpieczeństwo – z jakimi nowymi
wyzwaniami polskie rady nadzorcze będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach?
Panel dyskusyjny
Dlaczego radom potrzebna jest kompleksowa ocena?
Panel dyskusyjny

Karierę w BRE Banku rozpoczął w 1990 roku. W roku 2002, wkrótce po objęciu stanowiska
Dyrektora Zarządzającego w Banku Handlowym, został powołany na Członka Zarządu BRE Banku.
W kwietniu 2013 roku został powołany do Rady Nadzorczej mBanku. Rok później, Wiesław Thor
objął funkcję Doradcy Zarządu w firmie doradczej Deloitte.
Jest wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości i SGH. Wieloletni członek Komitetu
Sterującego Risk Management Association oraz członek PRMIA Polska.

Wiesław Thor
Doradca Zarządu Deloitte,
Członek Rady Nadzorczej
mBank S.A.

Temat wystąpienia:
Dlaczego radom nadzorczym potrzebna jest kompleksowa ocena?
Panel dyskusyjny

Eksperci Deloitte
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu wycen i długoterminowych
projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów
sprawozdawczości finansowej, podatkowej, transakcyjnej i prywatyzacyjnej. Nadzorował wiele
projektów zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy Środkowej, Kanadzie i USA. Posiada tytuł
Certyfikowanego Analityka Finansowego.
Temat wystąpienia:
Raportowanie pozafinansowe, fuzje i przejęcia, cyberbezpieczeństwo – z jakimi nowymi
wyzwaniami polskie rady nadzorcze będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach?
Panel dyskusyjny
Tomasz Ochrymowicz
Partner,
Deloitte Polska

Ekspert z 15-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz
projektowania i wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa. Absolwent studiów MBA na Politechnice
Warszawskiej oraz studiów o profilu informatycznym w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Posiada certyfikaty CISM, CRISC oraz CISSP.
Temat wystąpienia:
Raportowanie pozafinansowe, fuzje i przejęcia, cyberbezpieczeństwo – z jakimi nowymi
wyzwaniami polskie rady nadzorcze będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach?
Panel dyskusyjny
Marcin Ludwiszewski
Dyrektor,
Deloitte Polska

Jest liderem obszaru raportowania niefinansowego i zintegrowanego w Deloitte Central Europe.
Ma 8 lat doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju (CSR) do
działalności i strategii biznesowych przedsiębiorstw. Brała udział w opracowaniu ponad 30 raportów
społecznych, w tym 14 nagrodzonych w Konkursie Raporty Społeczne. Doradca w Grupie roboczej
ds. monitorowania mediów przy Ministerstwie Gospodarki w 2015 roku odpowiedzialnej za
przygotowanie rekomendacji w zakresie implementacji Dyrektywy 2014/95/UE na rynku polskim.

Maria Ibisz
Manager, Deloitte Polska

Temat wystąpienia:
Raportowanie pozafinansowe, fuzje i przejęcia, cyberbezpieczeństwo – z jakimi nowymi
wyzwaniami polskie rady nadzorcze będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach?
Panel dyskusyjny

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego
i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym
w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej
150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę
w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces
niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 225 000 pracowników Deloitte na
świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.
Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności
i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile,
którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu
pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi
zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną
odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania
publicznego i wspierania lokalnych społeczności.
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną
odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne
i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche
Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie
www.deloitte.com/pl/onas
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