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Z radością zapraszamy Państwo na II Konferencję Międzynarodową „Rynek obligacji 

Polski”, w której wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych, emitentów, 

polskich i międzynarodowych banków inwestycyjnych, domów maklerskich, agencji 

ratingowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Konferencja ma charakter zawodowy 

i jest skierowana przede wszystkim do kierowników oraz specjalistów z wysokimi 

kwalifikacjami. 

Tematy Konferencji precezyjnie zgadzają się z aktualną agendą: globalizacja polskiego 

rynku kapitałów, właściwości strategii kraju w zarządzaniu długiem skarbowym, realizacja 

polityki pieniężnej, problemy reformowania systemu finansowego itp. Osobne panele 

poświęcone kwestiom korporacyjnego finansowania dłużnego, profesjonalnego zarządzania 

portfelem obligacji i najbardziej istotnym ryzykom rynku dłużnego Polski. 

Wysoki poziom Konferencji potwierdza się przez staranną selekcję prelegentów i tematów 

ich wystąpień, co pozwoli spojrzeć na ten sam problem tak z punktu widzenia emitenta i 

agenta emisji, jak z punktu widzenia zarządzającego portfelem. 

Konferencja „Rynek obligacji Polski” oferuje unikalne możliwości nawiązania nowych 

znajomości i komunikacji osobistej. Po zakończeniu Konferencji odbędzie się przyjęcie. 

Dodatkowe informacje o warunkach uczestniczenia, możliwościach reklamowych i 

sponsorskich, kształtowaniu programu wystąpień dostępne u przedstawicieli Cbonds:  

 

Agenda, sponsoring: Konstantin Emelin:  

emelin@cbonds.info, +7 812 336 9721 *221 

 

Rejestracja uczestników: Elena Mokrycka: 

elena@cbonds.info, +7 812 336 9721 *104 

 

  

http://cbonds-congress.com/events/175/?l=2
http://cbonds-congress.com/events/175/?l=2
http://cbonds-congress.com/events/175/agenda/?l=2
mailto:emelin@cbonds.info
mailto:elena@cbonds.info


 

Agenda Konferenji 

 

08:50-09:20  Rejestracja, kawa 

09:20-09:30  Uroczyste otwarcie 

9:30-10:30  Polska w międzynarodowym otoczeniu ekonomicznym: infrastruktura, 

koniunktura, perspektywy 

 Moderator: 

Mateusz Szczurek, główny ekonomista regionu EŚW, ING Bank 

Prelegenci:  

Piotr Borowski, dyrektor działu rozwoju sieci biznesowej, Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie;  

Stefan Kolek, dyrektor, strategist korporacyjny regionu EEMEA, UniCredit;  

Michael Sonenshine, dyrektor generalny, Symfonie Capital 

Wystąpienia na tematy: 

- globalizacja rynku kapitałów Polski  

- dług na rynkach wschodzących w obecnych warunkach 

- rynek obligacji Polski w otoczeniu rynków EŚW 

10:30-11:30  Udział Państwa w rynku kapitałów kraju 

Moderator: 

Konstantin Emelin, ekspert do spraw rynku obligacji Polski, Cbonds 

Prelegenci: 

Krzysztof Borowski, ekspert departamentu operacji krajowych, Narodowy Bank 

Polski 

Agnieszka Falkowska, zastępca dyrektora departamentu finansowania 

strukturalnego i doradztwa, Bank Gospodarstwa Krajowego 

Bogdan Nawrocki, zastępca dyryktora biura polityki długu i zarządzania 

płynnością, Miasto Stołeczne Warszawa 

Wystąpienia na tematy: 

- polityka pieniężna w Polsce 

- system finansowania infrastrukturalnego w kraju 

- zarządzanie długiem komunalnym w Polsce 

11:30-12:00  Przerwa kawowa 

 

 



 

12:00-14:00  Rozwój rynku obligacji korporacyjnych w Polsce 

Moderator: 

Wojciech Chlebowski, wiceprezes zarządu,CorporateBonds.pl 

Prelegenci: 

Tomasz Bardziłowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, DI Investors; 

Mirosław Dudziński, dyrektor, Fitch Ratings; 

Jacek Fotek, prezes zarządu, BondSpot; 

Przemysław Hewelt, senior menedżer, Grant Thornton; 

Maciej Tarnawski, dyrektor departamentu rynków finansowych, Bank Pekao 

Wystąpienia i dyskusja na tematy: 

- problemy rozwoju rynku zadłużenia korporacyjnego w Polsce i ich możliwe 

rozwiązania 

- nowe idee na rynku obligacji korporacyjnych w kraju  

- emitenci zagraniczni na rynku krajowym Polski 

14:00-15:00  Obiad 

15:00-16:00  Profesjonalne inwestowanie na rynku obligacji Polski 

Moderator: 

Emil Szweda, dyrektor generalny, Obligacje.pl 

Prelegenci: 

Radosław Cholewiński, zarządzający portfelem obligacji, Pioneer Pekao 

Investment Management 

Rafał Lis, zarządzający portfelem obligacji, Open Life TUŻ 

Adam Kruss, dyrektor ds. tradingu instrumentami stopy procentowej, Raiffeisen 

Bank Polska 

Krzysztof Ołdak, dyrektor działu operacyjnego, Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych 

Jaroslaw Ziębiec, wicedyrektor działu rynku terminowego, Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie 

Dyskusja na tematy: 

- problemy zarządzania portfelem obligacji i ich możliwe rozwązania 

- obót giełdowy i pozagiełdowy, operacje z zabezpieczeniem 

- pomocnicze instrumenty pochodne na rynku obligacji 

 

 

 

 



16:00-17:00  Ryzyka inwestowania na rynku obligacji Polski 

Moderator: 

Krzysztof Grabowski, ekspert do spraw rynku kapitałów i ładu korporacyjnego 

Prelegenci: 

Marek Kuczalski, zastępca dyrektora departamentu zarządzania aktywami, TFI 

Allianz Polska 

Wojciech Lipka, dyrektor, Ipopema Securities; 

Marek Witkowski, dyrektor finansowy, Copernicus Securities 

Dyskusja na tematy: 

- jakość kredytowa emitentów obligacji w Polsce 

- historia niewypłacalności na rynku kapitałów kraju 

- doświadczenia z restrukturyzacji problemowych emisji 

18:00   Przyjęcie 

  BrowArmia Królewska (ul. Królewska, 1) 


