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Nieadekwatne regulacje rynkow finansowych oraz działające nie dosc efektywnie instytucje nadzoru są wskazywane wsrod przesłanek niedawnego kryzysu finansowego, ktorego skutki nadal, niestety nader bolesnie, odczuwa gospodarka. W zmianach regulacji
finansowych pokłada się wciąz ogromną nadzieję, ze zapobiegną podobnym problemom
w przyszłosci i zapewnią harmonijny rozwoj gospodarki. Jak żadna inna branża, instytucje i rynki finansowe już obecnie są intensywnie i szczegółowo regulowane, a w
przyszłości będą jeszcze silniej. Następstwem kryzysu jest dalsza rozbudowa architektury systemu regulacji finansowych oraz nowelizacja niemal wszystkich dotychczas
obowiązujących aktow normatywnych.
€

Czy czeka nas „szok regulacyjny”?

€

Czy jestesmy przygotowani na nadchodzące zmiany?

€

Jak Polska wpływa na kształt nowego
europejskiego systemu regulacji rynkow
finansowych?

€

Jak planowane zmiany wpłyną na praktykę
funkcjonowania rynkow finansowych w Polsce?

€

I jaka będzie wizja nadzoru bankowego w nowej sytuacji?

€

W jakim kierunku nastąpią zmiany w strukturze rynkow i w instytucjach
nadzorczych? Jakie są motywy i instrumentarium prawne nowych regulacji?

€

Jak je interpretowac i stosowac?

€

Gdzie dowiedziec się, w ktorych konkretnie „szczegołach” regulacji tkwi
przysłowiowy diabeł?

€

Jak ułozyc wspołpracę instytucji finansowych z doradcami zewnętrznymi i
nadzorem?

Odpowiedzi na te i inne wazne pytania poszukiwac będziemy w trakcie prezentacji, dyskusji, paneli i konwersacji nadchodzącego Polskiego Kongresu Prawa Rynków Finansowych Allerhand Financial Regulations Summit 2012, ktory odbędzie się w Warszawie w pazdzierniku 2012 r.
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Obok debat nad najbardziej aktualnymi problemami – jak np. prawne uwarunkowania stabilnosci finansowej, opodatkowanie transakcji finansowych, nowa
architektura safety net, szczegoły regulacji ostroznosciowych, zasad rozliczania
oraz rozrachunku transakcji, bezpieczenstwa klientow i inwestorow – zajmującymi w tym momencie doktrynę prawa i praktykę gospodarczą, udział w Kongresie da sposobnosc poznania najnowszych rozstrzygnięc i niuansow prawa.

Udział w Kongresie Allerhand Financial Regulations Summit 2012 wniesie znaczącą, praktyczną wiedzę w doświadczenie każdego Uczestnika.
Umożliwi również udział w formułowaniu prognoz oraz rekomendacji
dla polityki zmian prawa finansowego w Polsce i Unii Europejskiej.

Kongres Allerhanda to doroczny srodowiskowy „szczyt” (summit) – ranga prelegentow oraz gosci, aktualnosc tematow, reprezentatywnosc i aktywnosc
uczestnikow pozwolą na spojrzenie w przyszłosc oraz zredagowanie wnioskow
dla regulatorow i legislatorow, niezbędnych przy kształtowaniu prawa i jego
egzekwowania. Tym sposobem wszyscy uczestnicy Kongresu staną się interesariuszami w publicznym wysłuchaniu i konsultacjach społecznych dotyczących
instrumentow nowej polityki regulacyjnej.
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Allerhand Financial Regulations Summit 2012 to doroczne spotkanie przedstawicieli branzy finansowej, a więc instytucji finansowych - bankow, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych i ich doradcow, regulatorow, legislatorow, funkcjonariuszy publicznych i nadzorcow rynku, zarowno na szczeblu krajowym, jak
i unijnym. Dzięki takiemu doborowi prelegentow i uczestnikow, Kongres moze
byc postrzegany jako spotkanie "na szczycie", unikalna mozliwosc zebrania
wszystkich, dla ktorych istotna jest jakosc regulacji, w jednym miejscu i jednym
czasie oraz wspolnego poszukiwania optymalnych rozwiązan.
Wzajemne zrozumienie stanowisk partnerow społecznych jest niezbędne w sytuacji dązenia do osiągnięcia kompromisu czyli prawa mającego zapewnic stabilnosc finansową, ograniczenie kosztow społecznych, a jednoczesnie stworzenie modelu regulacji odpowiadającego potrzebom rozwoju biznesu i obywateli.
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Uczestnikami Kongresu Allerhand Summit będą prawnicy i ekonomisci, przedstawiciele sektora finansowego, regulatorzy i nadzorcy publiczni, audytorzy, adwokaci, radcowie prawni, przedstawiciele firm doradczych, politycy, dziennikarze, kadra zarządzająca oraz własciciele społek, a takze przedstawiciele wymiaru sprawiedliwosci (sędziowie). Zaproszenie do udziału w konferencjach Polskiego Kongresu Prawa Rynków Finansowych 2012 - Allerhand Financial
Regulations Summit 2012 kierujemy w szczegolnosci do:

€

całego srodowiska regulatorow i nadzorcow (byłych, obecnych i… przyszłych),

€

członkow administracji rządowej, posłow i senatorow RP oraz europosłow,

€

partnerow i ekspertow największych kancelarii prawnych obsługujących rynek
finansowy,

€

kadr zarządzających bankow i pozostałych instytucji rynku kapitałowego w
Polsce, oraz ich partnerow włascicielskich i handlowych,

€

menadzerow, emitentow i uczestnikow rynku na GPW w Warszawie,

€

uczonych i ekspertow polskiego i europejskiego swiata akademickiego,

€

przedstawicieli stowarzyszen i organizacji NGO zainteresowanych rynkami finansowymi.
Zamysłem organizatorow Allerhand Financial Regulations Summit jest umożliwienie dialogu pomiędzy uczestnikami i zapewnienie każdemu z gości, bez
względu na to, czy będzie on referentem, czy osobą zasiadającą w audytorium, możliwości interaktywnej partycypacji.

Kazdy blok tematyczny zakonczony będzie dyskusją otwartą i sondazem opinii. Kongres będzie składał się nie tylko z charakterystycznych dla tego rodzaju wydarzen paneli wykładowych, ale rowniez z paneli dyskusyjnych i debaty oksfordzkiej. Istotną
częścią Kongresu będzie networking i integracja środowiska profesjonalistów,
których działalność powiązana jest prawem rynków finansowych. Organizatorzy
zadbali, by rozmowy kuluarowe, przerwy kawowe i lunch odbywały się w atmosferze
sprzyjającej dyskusji i nawiązywaniu kontaktow. Na koniec dnia przewidziano rowniez spotkanie koktajlowe w celu przeniesienia dalszych rozwazan na grunt towarzyski.
Do zobaczenia na Kongresie w Warszawie !
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Program Kongresu

Nowa architektura safety net w Unii Europejskiej - Uwarunkwania instytucjonalne i prawne stabilności finansowej (Europejska Unia Bankowa, Europejska
Rada Ryzyka Systemowego).
Praktyka i wizja nadzoru w polskim systemie finansowym. Struktura rynku –
nowe instrumenty – euro-otoczenie.

Uporządkowana likwidacja banków (resolution) na świecie i w Polsce.
Instrumenty kontroli jakości kapitału i płynności – implementacja Basel III i
CRD IV – konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce.

Zmiany w procesach rozliczania i rozrachunku transakcji na rynku kapitałowym (EMIR) – polska specyfika central counterparties (CCPs).
Polski rynek kapitałowy po wejściu w życie aktualizacji obowiązku stosowania nowych regulacji unijnych (MiFID, MiFIR).
Ochrona inwestora w unijnej i polskiej praktyce – case study.

Opodatkowanie transakcji na rynkach finansowych – czy rzeczywiście panaceum na obecne problemy?

Shadow banking i nowe obszary regulacyjne.

Konsolidacja w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym – trendy i praktyka
transakcyjna.
Gatekeepers – problemy współpracy instytucji finansowych z doradcami zewnętrznymi (kancelarie prawne, audytorzy, agencje ratingowe) i nadzorem finansowym.
Więcej informacji na stronie internetowej
Kongresu:

www.finansowy.allerhand.pl
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Szczegółowy Program
Kongresu
Nowa architektura safety net w Unii Europejskiej – uwarunkowania instytucjonalne i
prawne stabilności finansowej
Stabilny i wypłacalny sektor finansowy jest istotnym czynnikiem rozwoju i wzrostu gospodarczego. Wydarzenia ostatnich lat ukazały raz jeszcze,
jak istotna jest stabilnosc finansowa i jak wielkie
koszty gotowe a nawet zmuszone są poniesc rządy i społeczenstwa dla jej utrzymania. Szczegolne
znaczenie w zapobieganiu kryzysom ma prawo
regulujące zachowania uczestnikow rynkow finansowych. Podobnie jak poprzednie kryzysy ozywiały działalnosc legislacyjną (tzw. Reakcja regulacyjna), tak i ostatni kryzys spowodował reformę istniejących regulacji finansowych i zmiany instytucji. W Unii Europejskiej, wprowadzającej jednolity
rynek usług finansowych, funkcjonowała dotychczas siatka bezpieczenstwa finansowego (safety
net) składająca się z narodowych systemow koordynowanych jedynie na poziomie unijnym. System ten okazał się niewystarczający. Jestesmy
swiadkami powstawania nowego ładu regulacyjnego w sektorze finansowym. Pierwsza Konferencja Kongresu będzie czasem na poznanie załozen i
szczegołow najnowszych koncepcji prawnych
m.in. Europejskiej Unii Bankowej, nadzoru makrostabilnosciowego, adekwatnosci kapitałowej i
płynnosciowej bankow i instytucji finansowych.
Dyskusję ozywią wystąpienia wysokich rangą
przedstawicieli instytucji – polskich i europejskich
- uczestniczących w „wykuwaniu” nowego prawa,
oraz ekspertow i analitykow z wiodących firm
prawniczych wskazujących na wątpliwosci i zagrozenia. Udział w Konferencji pozwoli własnym głosem wesprzec te z uregulowan prawnych, ktore
w sposob bardziej efektywny niz do tej pory zapewnią bezpieczenstwo polskiego i europejskiego
systemu finansowego.

Praktyka i wizja nadzoru w polskim systemie
finansowym. Struktura rynku – nowe instrumenty – euro-otoczenie.
Dyskusja II Konferencji Kongresu poswięcona
będzie perspektywom polskiego i europejskiego
systemu bankowego oraz praktyce i wizji nadzoru
bankowego i finansowego

systemu bankowego oraz praktyce i wizji nadzoru bankowego i finansowego. Tezą głowną będzie twierdzenie,
ze wizja nadzoru powinny byc dostosowane do struktury
i specyfiki danego sektora bankowego. Na ile struktura
sektora finansowego determinuje kształt instytucji nadzorczych oraz stosowanych instrumentow? Czy w swietle zmian ostatnich lat wywołanych przez kryzys nadal
aktualne pozostają dotychczasowe cele nadzoru finansowego? Jakie wnioski wyciągamy z doswiadczen nadzorow w krajach silnie dotkniętych kryzysem? Na ile osiągnięcia polskiego nadzoru bankowego są wykorzystywane w praktyce unijnej? Czy dotychczasowe instrumentydzierzone przez organy nadzorcze są wystarczające dla
zapewnienia stabilnej sytuacji sektora bankowego i
ochrony klientow bankow? Jak powinna kształtowac się
polityka nadzorcza i jak dalece koniecznosc ochrony stabilnosci sektora bankowego uzasadnia ingerencję w wolnosc działających na rynku podmiotow? Konferencja II
mająca charakter „forum nadzorcow” zapewni nieskrępowaną dyskusję aktualnych trendow i zjawisk w sektorze finansowym, dotychczasowych osiągnięc i błędow
oraz wizji funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce
w nowym srodowisku regulacyjnym wspołczesnej, pokryzysowej Europy.
Uporządkowana likwidacja banków
(resolution) na świecie i w Polsce
Ostatni kryzys finansowy ujawnił raz jeszcze zywotnosc doktryny „too big to fail”. W rolę inwestorow bankow musiały wejsc ponownie rządy. Co więcej, wobec
skali problemu konieczna była - i wciąz pozostaje - interwencja na szczeblu wspolnotowym. Ujawniła się
słabosc – lub brak – prawa upadłosci instytucji finansowych, niedostosowanie prawa do transgranicznego
wymiaru funkcjonowania bankow, koniecznosc ad hoc
zarządzania kryzysem. W efekcie tych wydarzen Komisja Europejska podjęła zadanie przygotowania europejskiego prawa naprawczego i upadłosciowego dla sektora bankowego, wykraczającego poza dotychczasowe
obszary interwencji publicznej. Dyrektywa Banking
Resolution obejmie sektor bankowy i firmy inwestycyjne. Jej finalnym celem jest obnizenie kosztow społecznych niewypłacalnosci bankow a nade wszystko
zmniejszenie pokusy naduzycia poprzez stworzenie
mechanizmow wczesnego reagowania na nieprawidłowosci w bankach i uregulowanie prawne sytuacji wywłaszczenia inwestorow nie gwarantujących stabilnosci finansowej banku. W trakcie konferencji przedstawione zostaną obecnie dyskutowane i zatwierdzone
szczegołowe rozwiązania legislacyjne oraz

mechanizmy składające się na uporządkowaną likwidację bankow i instytucji finansowych.
W panelu spotkają się przedstawiciele amerykanskiego i polskiego funduszu ubezpieczen depozytow, instytucji regulacyjnych oraz praktykow
specjalizujących się w restrukturyzacji bankow i/
lub upadłosci.
Instrumenty kontroli jakości kapitału i płynności banków – implementacja Basel III i
CRD IV – konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce
Stosunkowo niedawno opracowane regulacje dotyczące wymogow kapitałowych i zarządzania
ryzykiem w bankach działających transgranicznie
(Basel III), jak rowniez aktualnie opracowywany
przez organy unijne projekt dyrektywy w sprawie
warunkow podejmowania i prowadzenia działalnosci przez instytucje kredytowe oraz nadzoru
ostroznosciowego nad instytucjami kredytowymi i
firmami inwestycyjnymi (CRD IV) w odniesieniu
do bankow mają na celu zwiększenie wymogow
kapitałowych, podwyzszenie jakosci kapitałow
własnych (co przełozy się rowniez na wyzszy
wspołczynnik wypłacalnosci). Nowelizowane
przepisy wprowadzą m.in. nowe instrumenty bufory kapitałowe (zabezpieczający i antycykliczny) oraz tzw. wspołczynnik lewarowania, ograniczający mozliwosc finansowania przy niskich kapitałach własnych. Spowoduje to powazne zmiany w
zarządzaniu bankami. W tym kontekscie szczegolnie istotne znaczenia ma prawidłowe zrozumienie
nowego prawa, jego efektow ekonomicznych oraz
znaczenia dla instytucji nadzorujących i wymiaru
sprawiedliwosci. W swietle wiedzy ujawnionej w
kryzysie finansowym fundamentalną kwestią jest
w jakim stopniu nowe przepisy będą przez instytucje bankowe przestrzegane i na ile zidentyfikowane zostanie ryzyko prawne. W panelu warsztatowym najnowsze instrumenty prawne i ich przesłanki przedstawią eksperci z instytucji wspołtworzących regulacje oraz praktycy z kancelarii prawnych i bankow.

Zmiany w procesach rozliczania oraz rozrachunku transakcji na rynku kapitałowym
(EMIR) – polska specyfika central counterparties (CCPs)
Rozporządzenie w sprawie instrumentow pochodnych
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentow centralnych i repozytoriow transakcji, częsciej nazywane skrotowo EMIR-em (European
Market Infrastructure Regulation), wywrze szczegolnie
istotny wpływ na sytuację rynku finansowego w Polsce.
Zmiany dotyczyc będą zarowno sytuacji izby rozliczeniowej na polskim rynku kapitałowym, ktora stanie się stroną kazdej rozliczanej przez nią transakcji, jak i instytucji
zawierających transakcje w przedmiocie instrumentow
pochodnych over-the-counter, mających wczesniej charakter prywatnych umow cywilnoprawnych. Nie bez znaczenia dla tej tematyki są rowniez aktualnie prowadzone
przez organy UE prace w przedmiocie rozporządzenia
dotyczącego tzw. centralnych depozytow papierow wartosciowych (central securities depositories, CSD). Fundamentalne znaczenie ma obecnie ustalenie, ktore umowy
dotyczące derywatow mają na tyle ujednolicone, standardowe warunki, iz kwalifikują się do rozliczania przez tzw.
kontrahentow centralnych (central counterparty, CCP)
oraz w jaki sposob nalezałoby zabezpieczyc wykonanie
pozostałych umow, aby nie uczynic ich – niejako „przy
okazji” – ekonomicznie nieefektywnymi. Przedmiotem
rozwazan będzie rowniez modelowa procedura zawierania transakcji, uwzględniająca wymagania stawiane
przez nowe regulacje unijne wraz z przepisami wykonawczymi. Prelegentami będą eksperci specjalizujący się
w tym szczegołowym problemie oraz przedstawiciele
nowopowstałych instytucji rozliczających (CCP).
Ochrona inwestora w unijnej i polskiej
praktyce – case study
Konferencja koncentruje się nie tylko na teoretycznych,
lecz przede wszystkim na praktycznych aspektach stosowania polskich oraz unijnych regulacji, słuzących
ochronie interesow inwestorow na rynku finansowym,
lecz nie ograniczając rozumienia tego pojęcia wyłącznie do inwestorow giełdowych. Z jednej strony wskazac mozna liczne i szczegołowe regulacje, mające jednak głownie charakter sektorowy, ktorych celem jest
pełne zabezpieczenie praw przysługujących inwestorom, czy szerzej – konsumentom usług bankowych,
ubezpieczeniowych oraz innych usług swiadczonych
przez podmioty działające na polskim rynku kapitałowym, by z drugiej strony zauwazyc, iz sprzedawane
produkty inwestycyjno-finansowe (np. produkty strukturyzowane, roznego rodzaju

„poliso-lokaty”, czy tez inne podobne instrumenty finansowe) nie tylko coraz trudniej jest
przyporządkowac do jednego, konkretnego sektora rynku finansowego, lecz przede wszystkim
prawidłowo oszacowac związane z nimi ryzyko
inwestycyjne oraz jego parametry. Wskazane wyzej zagadnienia będą analizowane oraz dyskutowane w ramach niniejszego panelu o charakterze
dyskusyjno-szkoleniowym.
Polski rynek kapitałowy po wejściu w życie oraz aktualizacji obowiązku stosowania nowych regulacji unijnych (MiFID II i
MiFIR)
Pakiet regulacji składających się na MiFID
(dyrektywy 2004/39/WE i 2006/73/WE oraz rozporządzenie nr 1287/2006) po przeszło czterech
latach jego obowiązywania jest oceniany pozytywnie, odnosnie do realizacji postawionych przed nim
celow. Wsrod efektow wskazuje się m.in. na wzrost
konkurencji między systemami obrotu instrumentami finansowymi, większy wybor usługodawcow
oraz usług finansowych, jak rowniez nizsze koszty
transakcyjne oraz zwiększenie stopnia integracji
rynkow. Nie sposob jednak pominąc kwestii takich
jak: trudnosci z gromadzeniem oraz agregacją danych dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, szybki rozwoj nowych technologii wykorzystywanych w obrocie, słabosci regulacyjne w odniesieniu do derywatow OTC, jak rowniez wysoką innowacyjnosc oraz rosnącą złozonosc samych instrumentow finansowych, ktore spowodowały koniecznosc udoskonalenia pakietu MiFID i dostosowania go do nowych realiow rynkowych. Pamiętając jednak uprzednie, niemałe trudnosci z implementacją oraz stosowaniem tamtych aktow normatywnych w Polsce, zasadnym jest przyjrzenie się
nowym regulacjom unijnym juz na etapie ich tworzenia, by nie powielac wczesniejszych błędow.

fot. Agata Książek

Opodatkowanie transakcji na rynkach
finansowych
W ocenie wielu komentatorow sektor finansowy miał
znaczący udział w spowodowaniu kryzysu gospodarczego, ktorego koszty ponosi ogoł obywateli panstw i rządy
narodowe. W Europie i na arenie międzynarodowej istnieje porozumienie co do tego, ze sektor finansowy powinien wykazywac większe zaangazowanie, biorąc pod
uwagę koszty pokonywania kryzysu i obecne – zdaniem
niektorych analitykow – zanizone obciązenie fiskalne
sektora. Dyskutowane są i wprowadzono juz w zycie w
kilku krajach specjalne podatki i opłaty od instytucji finansowych. Dyrektywa o opodatkowaniu transakcji finansowych (FTT) ma na celu zwiększenie bezpieczenstwa usług finansowych poprzez zapobieganie szczegolnie ryzykownym zachowaniom. Zakłada się zredukowanie zmiennosci na rynkach finansowych oraz ograniczenie skłonnosci do nadmiernego ryzyka, przez co podatek
moze pozytywnie wpłynąc na stabilnosc. Z drugiej strony
podatek moze osłabic wyniki finansowe instytucji finansowych. Jakie są warunki skutecznosci podatku od transakcji? Na ile efektywne są proponowane przepisy prawne? Jak unikac podwojnego opadatkowania i arbitrazu?
W dyskusjach VIII Konferencji scierac się będą poglądy
zwolennikow i przeciwnikow oraz ekspertow wskazujacych na przesłanki, rozwiązania ale takze błędy czy niejasnosci w koncepcji i w literze prawa.
Shadow banking i nowe obszary regulacji
Terminem shadow banking okresla się transakcje co do
istoty będące usługami bankowymi (depozyty, kredyty,
instrumenty pochodne, i.in.) lecz wykonywane przez
instytucje znajdujące się poza systemem bankowym
czyli takie, ktorych nie obejmują regulacje bankowe.
Wzrost liczby i łącznego wolumen tego typu kredytow
w USA, przewyzszający sumę kredytow udzielonych
przez banki, jest uznawany za jedną z przesłanek kryzysu 2008 roku. W następstwie kryzysu w USA uregulowano niektore obszary funkcjonowania niebankowych instytucji finansowych oraz objęto nadzorem
funkcjonowanie rynku instrumentow pochodnych. W
Europie skala zjawiska shadow banking jest mniejsza,
niemniej znajdują się one obecnie w centrum zainteresowania nie tylko Komisji Europejskiej ale rowniez
narodowych nadzorow bankowych. Celem nowej legislacji jest ograniczenie tzw. „arbitrazu regulacyjnego”
pociągającego za sobą presję na obnizanie standardow
oraz wypaczającego reguły konkurencji, na ktore to
zjawisko antidotum stanowic ma objęcie wszystkich
instytucji finansowych jednolitymi wytycznymi prawnymi

co do zasad ich funkcjonowania. Konferencja IX
słuzyc będzie poznaniu
szczegołow nowych regulacji legislacji odnoszącej się
do funkcjonowania niebankowych instytucji finansowych, jak rowniez skali i
specyfiki tego zjawiska w
Polsce. W dyskusji poza
ekspertami i analitykami
głos zabiorą przedstawiciele instytucji finansowych
(niebankowych), socjologowie i
prawnicy, gdyz problem zaczyna się od zaufania
do instytucji i mającej często miejsce asymetrii
informacji.
Konsolidacja w sektorach bankowym i
ubezpieczeniowym - trendy i praktyka
Przełamanie kryzysu finansowego i gospodarczego
wiąze się nie tylko ze zmianami prawa – wejsciem
w zycie nowych regulacji – ale przede wszystkim ze
zmianami własnosciowymi i strukturalnymi. Warunki ekonomiczne, wyniki finansowe jak i rekomendacje nadzorcze dodatkowo stymulują konsolidację instytucji finansowych. Konferencja X. ma na
celu analizę – z udziałem praktykow prawa oraz
kadry zarządzającej – najnowszych doswiadczen
transakcji przeprowadzanych krajowo oraz transgranicznie, jak rowniez prawno-biznesowych uwarunkowan ich skutecznosci.

Gatekeepers – problemy
współpracy instytucji
finansowych z doradcami zewnętrznymi
(kancelarie prawne,
audytorzy, agencje ratingowe) i nadzorem
Sektor finansowy nalezy do
najsilniej regulowanych w
gospodarce. Wskazuje to na
szczegolną rolę obsługi
prawnej dla instytucji finansowych. Wymiar prawny występuje tak w relacjach z klientami, audytorami,
agencjami ratingowymi jak i w kontaktach z instytucjami
nadzoru. Obrady XI Konferencji Kongresu, z udziałem
szefow działow prawnych bankow, zewnętrznych doradcow prawnych, audytorow i nadzorcow, poswięcone
będą analizie kryteriow wyboru i specyfice wspołpracy z
prawnikami zewnętrznymi bankow i instytucji finansowych jak rowniez omowieniu warunkow niezbędnych
dla prawidłowej wspołpracy z doradcami, ktorych rola
moze byc kluczowa dla wypełnienie funkcji straznikow
prawidłowego funkcjonowania instytucji finansowych
(gatekeeper).

Instytut Allerhanda jest osrodkiem zaawansowanych
studiow prawnych z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się
m.in. w prawie handlowym, prawie własnosci intelektualnej, prawie upadłosciowym, a takze prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru
sprawiedliwosci. Instytut prowadzi takze badania interdyscyplinarne, zwłaszcza z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa. W ramach Instytutu działają trzy piony: badawczy (Allerhand Research), edukacyjny
(Allerhand Training) oraz obywatelski (Allerhand Advocacy). Instytut posiada tez jednostki wyodrębnione
przedmiotowo: Sekcje działające jako ciała stałe oraz
Grupy Robocze pracujące zadaniowo. Patronem Instytutu
jest Maurycy Allerhand (1868-1942), profesor prawa na
Uniwersytecie Lwowskim, wybitny polski naukowiec,
kodyfikator i dydaktyk (więcej: www.allerhand.pl).
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Udział w Kongresie
potwierdzili już m.in.:
JAROSŁAW BEŁDOWSKI
Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
Banku Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach
oraz studiow podyplomowych z zakresu prawa europejskiego uniwersytetu w
Leuven w Belgii. Ostatnio kierował Dep. Strategii i Deregulacji w Min. Sprawiedliwosci. Wczesniej związany z Narodowym Banku Polskim (Dep. Zagraniczny) oraz
Oddziałem Okręgowym NBP w Gdansku, gdzie zajmował stanowisko dyrektora.
Pełnił rowniez funkcję prezesa Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, a takze
doradcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Członek rad nadzorczych w społkach z udziałem Skarbu Panstwa. Pracownik naukowy SGH.

MICHAŁ BOBRZYŃSKI
Członek Rady Głównej, Instytut Allerhanda

Michał Bobrzynski jest jednym z fundatorow oraz członkiem Rady Głownej Instytutu Allerhanda. Michał ukonczył z wyroznieniem Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie (mgr prawa)
oraz Harvard Law School (LL.M.) ze specjalnoscią International Finance.
Studiował rowniez prawo na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu, na ktorym obecnie finalizuje rozprawę doktorską z zakresu ochrony inwestora w europejskim prawie rynku kapitałowego. Jest adwokatem
w amerykanskim stanie Nowy Jork.

MACIEJ BRZOZOWSKI
Doradca w Narodowym Banku Polskim

Ukonczył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, posiada
tytuł MBA. Od początku kariery zawodowej związany z bankowoscią. Pracował w bankach PKO BP oraz Kredyt Bank S.A. głownie na stanowiskach
związanych z oceną i zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Był zastępcą
dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się zagadnieniami regulacyjnymi na szczeblu
krajowym oraz europejskim.

TOMASZ CZECH
redaktor naczelny „Monitora Prawa Bankowego”

Doktor nauk prawnych, redaktor naczelny „Monitora Prawa Bankowego”,
radca prawny, autor monografii poswięconej konsorcjum kredytowemu
(głowna nagroda „Złote Skrzydła” w kategorii prawo gospodarcze w konkursie organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” w 2011 r.) oraz
cenionych komentarzy do przepisow o hipotece i kredycie konsumenckim,
a takze wielu innych publikacji z dziedziny prawa bankowego i cywilnego.

DANIEL GŁUCH
Senior Legal Counsel, Europejski Bank Centralny

Starszy prawnik w Wydziale Prawa Finansowego Europejskiego Banku
Centralnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na
Uniwersytecie Warszawskim. W EBC od 2003 r. zajmuje się regulacjami
unijnymi w zakresie prawa bankowego i prawa rynku kapitałowego.

KRZYSZTOF GRABOWSKI
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Akademia Leona Koźmińskiego,
Członek Towarzystwa Naukowego Instytutu Allerhanda

Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG,
KNF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerow i Doradcow,
uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego, ekspert Europejskiej Federacji Stowarzyszen Analitykow Finansowych. Uczestnik prac
legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa społek na
poziomie krajowym i unijnym. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach z zakresu rynku
kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu.

MACIEJ GRABOWSKI
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

W marcu 2008 roku powołany został na członka Zespołu Doradcow Strategicznych Prezesa Rady Ministrow.
Przez 18 lat rozwijał Instytut Badan nad Gospodarką Rynkową, gdzie od
roku 1991 pełnił funkcję wiceprezesa. Zajmował się badaniami nad systemami podatkowymi, transformacją systemow społeczno-gospodarczych,
rynkami pracy. Był konsultantem dla wielu organizacji międzynarodowych
takich jak Komisja Europejska, OECD, IFC czy ILO.

MIECZYSŁAW GROSZEK
Wiceprezes Związku Banków Polskich

Doktor ekonomii. Od 1990 r. związany z bankowoscią jako Wiceprezes
Zarządu Banku Własnosci Pracowniczej SA; Członek, Wiceprezes i Prezes
Zarządu w Polskim Banku Rozwoju SA; Wiceprezes Zarządu BRE Bank
SA odpowiedzialny za zarządzanie aktywami; Dyrektor Generalny, Prezes MHB Mitelleuropaische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we
Frankfurcie nad Menem; rowniez Prezes Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o..
Od 2011 sprawuje funkcję Wiceprezesa Związku Bankow Polskich.

ANDRZEJ JAKUBIAK
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Od roku 1991 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. W
latach 1991 – 2006 związany był z Narodowym Bankiem Polskim, w ktorym pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Generalnego Inspektoratu
Nadzoru Bankowego, dyrektora departamentu prawnego oraz od 1998
członka Zarządu NBP. W latach 2006 - 2011 był Zastępcą Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy. Z dniem 12 pazdziernika 2011 r. objął
stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

JACEK KOŁACZ
Uniwersytet Jagielloński, National-Louis University w Chicago
Doktor nauk prawnych (UJ) ze specjalnoscią w zakresie publicznego prawa gospodarczego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellonskiego oraz podyplomowych
studiow z zakresu prawa bankowego wspołorganizowanych przez NBP. Laureat I nagrody w ogolnopolskim konkursie Przewodniczącego KNF na najlepszą
pracę magisterską z zakresu teorii i praktyki nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz I nagrody w ogolnopolskim konkursie Przewodniczącego KNF na
najlepszą rozprawę doktorską z zakresu teorii i praktyki nadzoru nad rynkiem
kapitałowym. Autor kilku opracowan monograficznych oraz kilkudziesięciu
artykułow z zakresu prawa gospodarczego prywatnego i publicznego. Part-time
lecturer w National-Louis University w Chicago.

WOJCIECH KWAŚNIAK
Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Jego kariera zawodowa związana jest scisle z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie zajmował się głownie nadzorem bankowym. W 1997 r. został
zastępcą dyrektora w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, a od
1998 r. zastępcą biura inspekcji w GINB. Generalnym inspektorem nadzoru
bankowego został w 2000 r., gdy prezesem NBP była Hanna GronkiewiczWaltz. Od czterech lat jest doradcą prezesa NBP.

MONIKA MARCINKOWSKA
Uniwersytet Łódzki

Dr habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny UŁ; dyrektor Instytutu Finansow, Bankowosci i Ubezpieczen Uniwersytetu
Łodzkiego, kierownik Zakładu Finansow i Rachunkowosci Bankow. Autorka ponad 200 publikacji z zakresu finansow i bankowosci (w tym monografii Standardy kapitałowe banków, 2009; Ocena działalności instytucji
finansowych, 2007, Wartość banku, 2003)

ARKADIUSZ RADWAN
Prezes Instytutu Allerhanda

Dr Arkadiusz Radwan jest inicjatorem i prezesem Instytutu Allerhanda,
szefem Centrum C-Law.org; adwokatem wspołpracującym z Kancelarią
KKG (of counsel). Uprzednio pracował, studiował, prowadził badania
bądz wykłady goscinne w takich osrodkach uniwersyteckich jak Nowy
Jork (NYU), Hamburg, Berlin (HSoG), Kopenhaga (CBS), Gandawa, Chongqing (SWUPL), Tarnopol, Lwow czy St. Polten. Był tez Dyrektorem Departamentu Edukacji w KNF.

WOJCIECH ROGOWSKI
Wiceprezes Instytutu Allerhanda, SGH

Doktor ekonomii. Ekspert w Instytucie Ekonomicznym NBP, adiunkt w
Kolegium Gospodarki Swiatowej w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie. W badaniach i publikacjach koncentruje się na instytucjonalnych uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego, szczegolnie na problemach restrukturyzacji gospodarki, jakosci prawa, struktur własnosciowych i funkcjonowania corporate governance. Ekspert w dziedzinie analizy ekonomicznej prawa. Wspołautor ksiązki „Ocena skutkow regulacji – poradnik,
doswiadczenia, perspektywy” (CH Beck 2007). Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Kwartalnego HUK.

ANDRZEJ STOPCZYŃSKI
Doradca w Instytucie Ekonomicznym NBP

Doradca w Instytucie Ekonomicznym NBP, wspołzałozyciel Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem – polskiego oddziału Professional Risk
Managers Association (PRMIA). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
doktor nauk fizycznych, Master of Business Administration. Posiada takze
dwa międzynarodowe certyfikaty: Professional Risk Manager (PRM) oraz
Financial Risk Manager (FRM). W latach 2008-2011 jako Dyrektor Zarządzający kierował Pionem Nadzoru Bankowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W tym czasie był rowniez członkiem Komisji Nadzoru
Audytowego i reprezentował polski nadzor w Radzie Nadzorcow European Banking Authority (EBA).

OLGA SZCZEPAŃSKA
Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Finansowego
NBP
Doktor nauk ekonomicznych, od początku kariery zawodowej związana z
Narodowym Bankiem Polskim Obecnie zastępca dyrektora Departamentu
Systemu Finansowego. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej organizacji sieci bezpieczenstwa finansowego, regulacji systemu finansowego oraz zarządzania
kryzysowego. Jest rowniez przedstawicielem polskiego banku centralnego
w Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego.

PIOTR SZPUNAR
Dyrektor Departamentu Systemu Finansowego NBP

Piotr J. Szpunar ukonczył Akademię Teologii Katolickiej oraz Krajową
Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie. Studiował ekonomię na
Otto-Friedrich Universitat. W 1999 r. uzyskał stopien doktora nauk ekonomicznych w SGH. Od 1995 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim.
Od 2007 r. jest dyrektorem Departamentu Systemu Finansowego. Aktywnie uczestniczy w pracach Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

ANDRZEJ ŚWIDERSKI
Ekspert ds. Instrumentów pochodnych OTC,
Instytut Allerhanda

Absolwent WPiA UJ; laureat Nagrody specjalnej I edycji konkursu Scientiae
Legis Excellentia (2009) za pracę magisterską Ryzyka prawne w procesie
sekurytyzacji wierzytelności; prowadzi badania oraz finalizuje rozprawę
doktorską dotyczącą umow w przedmiocie kredytowych instrumentow
pochodnych spoza obrotu zorganizowanego (OTC credit derivatives); z IA
związany od roku 2009, aktualnie zajmowane stanowisko – wspołpracownik naukowy. Wspołpracuje rowniez z kancelarią prawną „KKG Kubas Kos
Gaertner Adwokaci sp.p.” sp.k.

DOBIESŁAW TYMOCZKO
Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski

Doktor nauk ekonomicznych, zastępca dyrektora Departamentu Systemu
Finansowego NBP. Absolwent Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie,
adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Zarządzania Finansowego w
Kolegium Gospodarki Swiatowej SGH. Jest autorem opracowan z zakresu
funkcjonowania systemu finansowego i rynkow finansowych.
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