
Pomagać 
firmom  
z sektora  
finansowego  
w odnoszeniu 
coraz większych 
sukcesów poprzez 
wprowadzanie najlep-
szych praktyk i standardów 
rynkowych, by w efekcie  
rynek funduszy w Polsce rozwijał 
się w sposób nie gorszy niż w in-
nych krajach dając Polakom podobne 
możliwości jakie, mają inwestorzy na 
świecie.

Misja FIS
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    W DUŻYM SKRÓCIE

18
EKSPERTÓW

9
TEMATÓW

305
MINUT DYSKUSJI I PRELEKCJI

3
GODZINY NETWORKINGU

UCZESTNICY

158
OSÓB

71
INSTYTUCJI

36
TOWARZYSTW FUNDUSZY

INWESTYCYJNYCH

48
CZŁONKÓW ZARZĄDÓW 

Z TFI

  INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z TFI

31% DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA

11% KANCELARIE PRAWNE

6% FIRMY DORADCZE

3% AUDYTORZY

14% AGENCI TRANSFEROWI

12% BANKI DEPOZYTARIUSZE

6% AGENCJE MARKETINGOWE

17% POZOSTALI

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

22 PREZESÓW ZARZĄDU

26 WICEPREZESÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU

30 DYREKTORÓW 60% WSZYSTKICH POLSKICH TFI

60 %

 ZARZĄDZAJĄCYCH 85% AKTYWÓW WSZYSTKICH FUNDUSZY

85 %

Szanowni Państwo

Pierwsza edycja Fund Industry Summit już za nami. 
Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli 
udział w tym wydarzeniu. Dziękuję za poświęcony czas, 
jak i okazane w ten sposób zaufanie. 

Ponieważ jednak FIS to nie tylko konferencja pracujemy 
już nad kolejnymi działaniami których celem, zgodnie  
z ideą FIS, jest większa integracja, wymiana doświad-
czeń i przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania 
rynku funduszy w Polsce przy zaangażowaniu funduszy 
inwestycyjnych z jednej strony, a z drugiej dostawców 
rozwiązań, narzędzi  
i usług, z których TFI korzystają na co dzień. 

Już wkrótce wyjdziemy do Państwa z propozycją semina-
riów i warsztatów, a w kolejnym kroku z  nowym medium 
dedykowanym TFI.

Póki co przekazuję na Państwa ręce krótkie podsumowa-
nie Fund Industry Summit 2014 oraz biuletyn konferen-
cyjny z prośbą o przekazanie go wszystkim, którzy  
w konferencji nie brali udziału a poruszana tematyka 
może być dla nich interesująca.

Barbara Kęczkowska
Head of FIS
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Niskie stopy proceNtowe ograNiczają atrakcyjNość klasyczNych 
fuNduszy dłużNych. polski ryNek akcji tkwi w uśpieNiu, co utrudNia 
zaiNteresowaNie iNwestorów ryzykowNymi produktami. 
to może surowce, wierzytelNości, Nieruchomości? czy w obecNym 
środowisku mogą się sprawdzić aktywNie zarządzaNe fuNdusze 
lub strategie oparte Na koNcepcji smart beta? 

zaufanych partnerów - banków subdepozytowych 
w kraju i zagranicą. W tym miejscu należy pod-
kreślić iż usługi powiernicze Raiffeisen Polbank w  
Polsce wchodzą w skład Group Securities Services 
Raiffeisen Bank International AG - struktury or-
ganizacyjnej, która nadzoruje w ramach grupy RBI 
działalność powierniczą  na 15  rynkach Europy 
Środkowej i Wschodniej. Dzięki temu możemy 
czerpać wiedzę z międzynarodowego know how 
podmiotów Grupy w dziedzinie usług powierni-
czych oraz mieć lepszy dostęp do tych rynków 
co ułatwia obsługę inwestycji naszych klientów 
w regionie. 

Bank sukcesywnie rozwija usługi w obszarze 
działalności powierniczej. W bieżącym roku udało 
się między innymi wprowadzić obsługę rozliczeń 
w częściach oraz wdrożyć usługi rozliczeniowe na 
bazie nettowania transakcji. Wprowadziliśmy rów-
nież usługi raportowania  transakcji pochodnych 
zgodnie z rozporządzeniem EMIR dla klientów. 
Planujemy też w najbliższym czasie rozszerzenie 
tej funkcjonalności o raportowanie transakcji 
klienta zawartych na rynku OTC z podmiotami 
trzecimi. 

Do obsługi naszych klientów podchodzimy w spo-
sób kompleksowy zapewniając im dostęp do ryn-
ków finansowych nie tylko w obszarze post-tran-
sakcyjnym ale również w związku z nabywaniem 
instrumentów finansowych na rynku pierwotnym 
i wtórnym. Poprzez kontakt telefoniczny z dedy-
kowanym Dealerem nasi klienci mogą składać zle-
cenia zakupu i sprzedaży szerokiej gamy dłużnych 
papierów wartościowych. 

Specjalizujemy się zwłaszcza w obrocie obliga-
cjami skarbowymi oraz niepublicznymi emisjami 
dłużnych papierów korporacyjnych. Udostępniamy 
również możliwość składania zleceń zawarcia 
transakcji po wskazanych przez Państwa warun-
kach. Oprócz dostępu do rynku papierów dłużnych 
umożliwiamy Klientom korzystanie ze składania 
zleceń na rynku regulowanym za pośrednictwem 
naszego biura maklerskiego. Zapewniamy również 
dostęp do profesjonalnych analiz branżowych. 
Bank jest ponadto aktywny na polu bankowości 
inwestycyjnej  organizując  transakcje na rynku 
kapitałowym i doradzając klientom przy tego typu 
operacjach.

 Raiffeisen Polbank od początku swojej 
działalności w Polsce specjalizuje się w obsłudze 
klientów instytucjonalnych na rynkach finanso-
wych. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na 
świadczenie usług dostosowanych do potrzeb 
tych podmiotów oraz aktywne reagowanie na 
zmieniające się otoczenie prawne i potrzeby rynku. 
Raiffeisen Polbank jest jednym z czołowych 
banków świadczących usługi powiernicze na rynku 
polskim w bardzo szerokim zakresie. Są one kiero-
wane przede wszystkim do osób prawnych w tym 
instytucji finansowych działających na rynkach 
finansowych. Naszymi klientami są między innymi: 
    krajowe fundusze inwestycyjne dla któ-
rych Bank świadczy usługi depozytariusza 

    firmy ubezpieczeniowe
    polscy inwestorzy instytucjonalni
    zagraniczne firmy brokerskie  

(ze statusem zdalnego członka GPW) 
    zagraniczne banki  

i inwestorzy instytucjonalni 
    firmy typu asset management 

W zakresie usług depozytariusza Bank jest jednym 
z największych na naszym rynku usługodawców 
pod względem liczby obsługiwanych funduszy. 
Obecnie prowadzimy rachunki i dokonujemy 
kontroli wyceny dla około 250 funduszy inwesty-
cyjnych. Bank wyspecjalizował się w szczególności 
w obsłudze funduszy zamkniętych, jednak kon-
sekwentnie rozwija usługi w obszarze funduszy 
otwartych. Bank ewidencjonuje powierzone 
aktywa na rachunkach papierów wartościowych 
i w rejestrach instrumentów finansowych oraz 
przechowuje je w postaci elektronicznej w Insty-
tucjach Depozytowych takich jak Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych SA , w postaci fizycznej 
w skarbcu Banku lub za pośrednictwem sieci 

Jacek WiśnieWski 
(dyrektor biura maklerskiego
raiffeisen polbank)

Pracownik różnych firm sektora finansowego od 
1995 roku. Zaczynał karierę obsługując klienta 
detalicznego w biurze maklerskim, był analitykiem 
fundamentalnym i technicznym oraz kierował ze-
społem dealerów działających na rachunek banku. 

Od 2000 roku odpowiedzialny za analizy makro-
ekonomiczne oraz rynków finansowych. Od 2009 
roku kieruje Departamentem Domu Maklerskiego 
i Analiz Ekonomicznych, jest Dyrektorem Domu 
Maklerskiego R-Brokers. Jest członkiem Rady 
Gospodarczej doradzającej premierowi w sprawach 
gospodarczych. 

Główne obszary zainteresowania to ekonomia, psy-
chologia, zarządzanie i przywództwo. Autor licznych 
edukacyjnych i analitycznych artykułów na tematy 
finansowe i ekonomiczne. 
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NA JAKIE PRODUKTY POSTAWIĆ  
W BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKRO?
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CO MOŻNA 
WYCISNĄĆ Z 
SAMOOBSŁUGI, 
CZYLI 
SPRZEDAŻ 
W KANAŁACH 
SELF CARE 

Z założenia portal samoobsługowy to narzędzie, 
które ma usprawnić kontakt klienta z Towarzy-
stwem Funduszy Inwestycyjnych. Klient nie  musi 
przychodzić do oddziału czy dzwonić na infolinię, 
aby dokupić lub zbyć jednostki uczestnictwa. 
Korzysta na tym też Towarzystwo zmniejszając 
koszty obsługi klienta. Czy to wszystkie korzyści? 
To tylko początek.

Gdzie w Self Care Big data?

Klienci korzystający z Self Care pozostawiają wiele 
informacji o sobie. Poprzez analizę sposobów 
wykorzystania aplikacji możemy  wysnuć wiele 
wniosków, np. z jakiego rodzaju typem inwestora 
mamy do czynienia czy jakim rodzajem funduszy 
interesuje się klient. Gromadząc i analizując dane 
dotyczące przyzwyczajeń i zachowań klienta  mo-
żemy optymalizować Self Care jako kanał sprze-
daży.  Wsparciem jest Big Data, czyli mechanizmy 
zbierania, przechowywania oraz analizowania 
dużych wolumenów danych.

Czy możemy motywować użytkowników 
do korzystania z Self Care?

Im więcej danych posiadamy na temat naszych 
klientów i ich zachowań tym celniejsze wnioski 
jesteśmy wstanie wysnuć na ich podstawie. 
Inwestorzy indywidualni to klienci zaangażowani, 
którzy stale nadzorują zarządzane przez siebie 
środki. W jaki sposób sprawić, by użytkownicy 
chętniej logowali się do systemu? Najprościej 
poprzez wciągnięcie ich w grę, najlepiej z innymi 
uczestnikami. Rywalizując człowiek chętniej 
podejmuje ryzyko i wyzwania. Dzięki gamifikacji,  
która wykorzystuje mechanikę znaną np. z gier 
fabularnych i komputerowych  wpływa korzystnie 
na budowanie zaangażowania. Technika bazuje na 
przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych 
osiągalnych wyzwań, rywalizacji oraz współpracy.

Czy w tym wszystkim jest sprzedaż? 

Mając zaangażowanych użytkowników oraz dane 
na ich temat możemy w końcu sprzedawać więcej 
i lepiej. Możemy budować spersonalizowane 
oferty dedykowane dla sklasyfikowanych grup 
klientów, budować rekomendacje zakupowe na 
podstawie wyborów innych klientów.  
Na podstawie analizy danych zakupowych może-
my proponować produkty finansowe związane  
z zakupem powiązanych produktów finansowych 
(ubezpieczenia, produkty bankowe).  
System Self Care, w którym potrzeby klientów są 
odpowiednio badane, a klienci są zaangażowani  
w produkt może zbudować lepszy kanał sprzedaż 
niż nie jeden portal produktowy. Zwłaszcza,  
że przez korzystanie z systemu użytkownik sam 
pokazuje czym jest zainteresowany oraz jakiego 
typu klientem jest.

CO MOŻNA WYCISNĄĆ Z SAMOOBSŁUGI 
CZYLI SPRZEDAŻ  
W KANAŁACH SELF CARE?

9:35

BartoSz Szkudlarek
 (business development director
red umbrella)

Jest związany z branżą IT od ponad 15 lat. 
Posiada szeroką wiedzę związaną ze sprzeda-
żą, zarządzaniem projektów IT, rozwiązaniami 
informatycznymi oraz produkcją oprogramowa-
nia. Doświadczenie zdobywał, pracując dla firm 
takich jak AMG.net, ABG SA, ASSECO Poland, 
eo Networks SA, gdzie był odpowiedzialny za 
wprowadzenie na rynek produktów informa-
tycznych wspierających procesy sprzedaży de-
talicznej dla instytucji finansowych. Realizował 
projekty dla m.in. Aviva, Orange, Siemens, UFG.

Czy portale samoobsługi klienta można wykorzystywać tylko jako narzę-
dzia usprawniająCe kontakt pomiędzy klientem a tFi? jak przy wykorzy-
staniu narzędzi do analizy danyCh, budowania zaangażowania w sieCiaCh 
społeCznośCiowyCh, gamiFikaCji podnieść sprzedaż produktów i usług? 
Czy systemy selF Care można traktować jako kanały wsparCia sprzedaży 
produktów i usług powiązanyCh, miejsCe pozyskiwania inFormaCji na te-
mat preFerenCji klientów oraz iCh możliwośCi sprzedażowyCh?
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agnieszka surmacka 
(prezes zarządu
 pko bp finat)

Z rynkiem kapitałowym związana od ponad 14 lat. W 
1999 roku rozpoczęła pracę w PTE „DOM” S.A., gdzie 
uczestniczyła m.in. w projekcie związanym z urucho-
mieniem działalności powszechnego towarzystwa 
emerytalnego. W tym czasie brała aktywny udział 
w pracach Izby Gospodarczej Towarzystw Emery-
talnych współuczestnicząc w procesie opiniowania 
regulacji prawnych określających zasady funkcjono-
wania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.

W grudniu 2002 r. związała się z Pekao Financial Se-
rvices Sp. z o.o., gdzie  pełniła funkcję koordynatora 
zespołu radców prawnych, była odpowiedzialna za 
działania prawne w związku z przygotowaniem Spół-
ki do obsługi funduszy inwestycyjnych w zakresie 
realizacji obowiązków związanych z przeciwdziała-
niem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz 
koordynację działań prawnych związanych z urucho-
mieniem obsługi funduszu zagranicznego. Od 2006 
roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Obsługi Prawnej 
i Nadzoru, odpowiadając za nadzór i koordynację ob-
sługi prawnej, a także zapewnienie zgodności działań 
Spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W marcu 2010 została powołana na stanowisko Pre-
zesa Zarządu PKO BP Finat.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł radcy prawne-
go i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Warszawie.
Ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie pro-
wadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Mene-
dżerów uzyskując tytuł Executive MBA certyfikowany 
przez Rotterdam School of Management, Erasmus 
University.

XaWery konarski
(partner 
traple konarski podrecki i wspólnicy)

Specjalizuje się w problematyce prawnej IT, TMT 
oraz prawie reklamy. Jego zainteresowania sku-
piają się także wokół prawa cywilnego oraz prawa 
własności intelektualnej. Jest autorem lub współ-
autorem publikacji naukowych z tego zakresu, m.in.
Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (2004), Ochrona danych osobowych. 
Aktualne problemy i nowe wyzwania (2007), Prawo 
reklamy i promocji (2007), a także poradników: In-
ternet i prawo w praktyce (2002) oraz Prawo mar-
ketingu bezpośredniego (2009). 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 
UJ (1992), odbywał staże zagraniczne, m.in. w Kan-
celarii Prawnej De Brauw Blackstone Westbroek 
w Hadze (1995) oraz Kancelarii PrawnejBoekel de 
Neree w Amsterdamie (1995). Ekspert prawny Pol-
skiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związ-
ku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska 
oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert 
brał udział w pracach legislacyjnych nad wieloma 
ustawami z zakresu prawa nowych technologii.

Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen In-
ternetowych przy PIIT. Członek Rady Programowej 
kwartalnika naukowego „Prawo Mediów Elektro-
nicznych” oraz Rady Eksperckiej czasopisma „Pra-
wo i Regulacje Świata Mediów i Telekomunikacji”.

Jako wspólnik Kancelarii nadzoruje prace prawne dla 
wielu polskich i zagranicznych podmiotów z branży 
IT, TMT oraz reklamowej.
 
Nominowany w polskich i zagranicznych rankingach 
firm prawniczych.

WoJciech rafał WieWióroWski
(generalny inspektor ochrony danych osobowych  
iV i V kadencji. )

W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  
a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu 
studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w 
wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnic-
twie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnic-
twach Profesjonalnych – Wolters Kluwer Polska.
W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca  
w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 
2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika 
Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z któ-
rym związany jest od 1995 r.

Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicz-
nej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w 
gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, a także współprzewodniczą-
cego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 
2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu 
Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.
W 2010 r. został powołany do składu Rady Archi-
walnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia 
Prawa Europejskiego.

Jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykła-
dów z dziedziny ochrony danych osobowych, pra-
wa nowych technologii, informatyzacji oraz infor-
matyki prawniczej.

10:05
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 
  SZTUKA MĄDREGO KOMPROMISU

PRAKTYKA POKAZUJE, ŻE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W TFI TO 
ROZLEGŁY I SKOMPLIKOWANY TEMAT. JAK ZATEM CHRONIĆ DANE OSO-
BOWE KLIENTóW FUNDUSZY, ABY BYŁY BEZPIECZNE? JAKI WPŁYW NA 
OCHRONę GROMADZONYCH DANYCH MOGĄ MIEĆ WYTYCZNE KNF 
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ UŻYWANEJ PRZEZ 
FIRMY INWESTYCYJNE? JAK ZNALEźĆ KOMPROMIS POMIęDZY KOSZTA-
MI, A ODPOWIEDNIM POZIOMEM BEZPIECZEńSTWA? W JAKI SPOSóB 
RADZĄ SOBIE Z TYM BANKI I FIRMY UBEZPIECZENIOWE? 

Piotr Bodył szymala
(niezależny ekspert
wyższa szkoła bankowa w poznaniu)

Dr Piotr Bodył Szymala – radca prawny i wykła-
dowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w Po-
znaniu. Jest absolwentem Szkoły Integracji Euro-
pejskiej zorganizowanej we współpracy z Leopold- 
-Franzens-Universität Innsbruckw Austrii oraz sty-
pendystą University of Aarhus w Danii i T.M.C. As-
ser Instituut w Hadze w Holandii.. 

Opublikował ponad 50 artykułów naukowych  
i popularnonaukowych poświęconych prawu go-
spodarczemu, prawu instytucji finansowych (ban-
ków), a także prawu cywilnemu, w tym regulacjom 
konsumenckim. Współpracownik działu prawnego 
dziennika Rzeczpospolita, „Dziennika Gazeta Praw-
na” oraz miesięczników Prawo Bankowe i „Monitor 
Prawa Bankowego”.

W latach 1997-2004 Członek Rady Nadzorczej w 
Gliwickim Banku Handlowym SA. W latach 2006-
2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Stomil Po-
znań S.A.

Aktualnie Członek Rad Nadzorczych Domu Makler-
skiego BZ WBK S.A., Towarzystwa Funduszy Inwe-
stycyjnych BZ WBK AIB S.A., oraz BZ WBK Finanse 
sp. z o.o.
Niezależny ekspert - Of counsel w Kancelarii Ad-
wokackiej Dr Marcin Wojcieszak i Wspólnicy sp.k. w 
Poznaniu.
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w pierwszej kolejności sprawami drugorzędnymi”. 
Główne cele, jakie stoją przed TFI to zapewnienie 
klientom wysokich stóp zwrotu, dbanie o swoją re-
putację, jak również sprzedaż - w tym pozyskiwa-
nie i utrzymywanie  kolejnych lojalnych uczestni-
ków swoich funduszy.  
 Stawiając taką tezę od razu wyznaczy-
liśmy sobie obszary, którymi nie będziemy się 
zajmować, ponieważ stanowią fundamentalne  
i strategiczne znaczenie dla TFI.
Pozostałe, zdefiniowane przez nas obszary 
działalności TFI mogą być wspierane w modelu 
outsourcingowym. W związku z tym,  jako dostaw-
ca usług działający na rynku funduszy inwestycyj-
nych, zbudowaliśmy dodatkowe kompetencje, aby 
wspierać TFI w osiąganiu większej efektywności, 
oferując naszym Partnerom możliwość realizacji 
szeregu funkcji backoffice z wykorzystaniem na-
szego potencjału. Proponowany zakres usług  
i model współpracy:

EFEKTYWNOśĆ 
W MODELU 
BIZNESOWYM 
TFI 

 Przez kilka ostatnich lat analizując model 
biznesowy polskich TFI staraliśmy się znaleźć roz-
wiązanie, które choć nie jest innowacją biznesową 
to może zdecydowanie stanowić  interesującą 
alternatywę w modelu biznesowym TFI
Obserwując usługi outsourcingu na rynkach wy-
soko rozwiniętych wyraźnie widać ewolucję tego 
modelu. Zasadnicza różnica wynika z oczekiwań 
względem korzyści, jakie można uzyskać dzięki 
współpracy z partnerem zewnętrznym. U źródeł 
outsourcingu leży redukcja i kontrola kosztów 
operacyjnych, a także często konwersja kosztów 
jednorazowych na koszty stałe. W nowym podej-
ściu do funkcji outsourcingu oczekiwania odnośnie 
partnerów zewnętrznych są znacznie większe  
i dotyczą w szczególności budowania modeli 
sprzyjających innowacyjności przedsiębiorstwa 
oraz doskonaleniu procesów operacyjnych. Jak 
wskazują dane, również polski rynek nie oparł się 
atrakcyjności budowania centrów kompetencyj-
nych i powierzania realizacji funkcji backoffice’o-
wych wyspecjalizowanym w tym zakresie podmio-
tom. Na przestrzeni 2012 i 2013 roku powstało  
w Polsce w sumie 107 centrów usług 1. 
Coraz więcej firm zamawiających usługi oczekuje 
od swoich dostawców umiejętności w zakresie 
łączenia różnych modeli współpracy i tworzenia 
łańcucha wartości poprzez outsourcing. Zlecając 
usługi do jednego podmiotu liczba czynników 
ryzyka może wzrosnąć, ale przy właściwym do-
borze partnera oraz budując odpowiedni schemat 
działania można nie tylko wytworzyć wartość 
dodaną, ale również zredukować ryzyko łączne 
usług outsourcingowych.
Bazując na tych założeniach doszliśmy do wnio-
sku, że zlecanie podmiotom zewnętrznym usługi 
agenta transferowego i księgowości funduszy 
nie jest niczym nowym. Skupiając się jednak na 
funkcjonowaniu  towarzystw funduszy inwestycyj-
nych jako organizacji zadaliśmy sobie pytanie: jakie 
funkcje TFI mogłoby zlecić na zewnątrz, żeby sku-
pić się na realizacji swoich najważniejszych celów? 
Przygotowując analizę kierowaliśmy się  myślą 
Johna C. Maxwella - „Przyczyną nieosiągania więk-
szości celów głównych jest zajmowanie się  

Analizując powstałe z takiego modelu współpracy 
korzyści szacujemy, iż ulokowanie kompleksowych 
usług backoffice’owych w PKO BP Finat pozwoli 
TFI na:
 oszczędność do 40 godzin miesięcznie 
czasu poświęcanego zwykle na kontakty  
z dostawcami usług, a koszty działalności 
Towarzystwa w zakresie wymienionych usług 
mogą być niższe nawet o 20%. Jedną z podstawo-
wych aktywności, która pojawia się w przypadku 
outsourcingu usług po stronie zlecającego jest 
wykreowanie i utrzymanie właściwego przebiegu 
procesów w relacjach z dostawcami. Oznacza to 
w praktyce konieczność przejścia przez proces 
negocjacyjny w kształtowaniu ostatecznej treści 
umów, procedur operacyjnych czy też innych 
dokumentów regulujących wzajemne relacje. Ten 
proces jest powtarzalny, pojawia się przy każdej 
zmianie dotychczasowego kształtu relacji. Jeśli 
więc założymy, że ograniczamy liczbę dostawców 
- zyskujemy jedno źródło kontaktów, minimalizu-
jemy liczbę regulacji a co za tym idzie - osiągamy 
faktyczną oszczędność czasową,
• zwiększenie bezpieczeństwa danych 
sensytywnych poprzez ograniczenie liczby dostę-
pujących do nich do jednego podmiotu. Dodatkową 
korzyścią  jest posiadanie przez PKO BP Finat 
certyfikatu bezpieczeństwa ISO 27001, który 
daje gwarancję, że  przetwarzanie powierzonych 
danych odbywa się w systemach i według zasad 
odpowiadających najwyższym standardom. Warto 
podkreślić, że TFI nie angażując kosztów  
i czasu związanych z procesem certyfikacji staje 
się beneficjentem korzyści wynikających z posia-
dania takiego certyfikatu,  
• wykorzystanie nowoczesnych systemów 
informatycznych nie tylko w usługach AT i księ-
gowości funduszy, ale również w zakresie obsługi 
kadr i płac, księgowości czy bezpieczeństwa 
danych, 

• wykorzystanie nowoczesnej i bezpiecz-
nej infrastruktury informatycznej grupy PKO Ban-
ku Polskiego. Istotną pozycję kosztową w biznesie 
TFI stanowią koszty utrzymania infrastruktury 
informatycznej. Jeśli weźmiemy dodatkowo pod 
uwagę szybkość zmieniających się technologii, 
posiadanie przez indywidualne TFI zgodnych z naj-
nowszymi trendami rozwiązań informatycznych 
staje się przedsięwzięciem kosztowo nieosiągal-
nym. Korzystając z usług PKO BP Finat, TFI mogą 
nie angażując niebotycznych kosztów korzystać  
z najnowocześniejszych rozwiązań gwarantują-
cych najwyższy poziom bezpieczeństwa,  
• ograniczenie ryzyka związanego z rotacją 
kadr w przypadku indywidualnych stanowisk.  
W miejsce małych zespołów, pojedynczych osób, 
które realizują funkcje backoffice w strukturze TFI, 
pojawia się dostęp do całych zespołów, które  
z powodzeniem obsługują te same procesy z po-
ziomu dostawcy. To wpływa korzystnie na zastę-
powalność osób, ale również zwiększa przepływ 
wiedzy i zapewnia dostęp do know-how dostawcy 
bazującego na najlepszych praktykach rynkowych, 
Ostatecznie też sprawia, że dostawca przestaje 
być wyłącznie biernym wykonawcą powierzonych 
czynności, a staje się partnerem wspierając TFI  
w kreowaniu efektywnych rozwiązań. 
Jesteśmy przekonani, że takie zmiany w modelu 
funkcjonowania TFI przyniosą wymierne korzyści 
tym bardziej, że nasze przygotowanie do realizacji 
kompleksowego pakietu usług potwierdzają reko-
mendacje dotychczasowych Klientów oraz kolejne 
podmioty, które dołączają do grona naszych 
Klientów.

Już Henry Ford mawiał  „jeśli jest coś, czego 
nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż 
konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili  
i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy 
kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 
oraz strony www.finat.pl  PKO BP Finat świadczy 
usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy 
inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych 
oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Zatrudnia niewiele 
ponad stu pracowników, a obsługuje wiele liczących się 
firm. Przewagą Finat są autorskie systemy informatycz-
ne, które powstają w oparciu o wieloletnie doświadczenie 
biznesowe oraz o umiejętności analityczne, pozwalające 
na optymalne dostosowanie rozwiązania do potrzeb  
i oczekiwań konkretnych Klientów. Spółka oferuje pakiet 
kompleksowych usługi dla Towarzystw Funduszy Inwe-
stycyjnych.

1 ABSL – Raport, Sektor 
nowoczesnych usług bizne-
sowych w Polsce 2014

Księgowość 
Towarzystwa

Obsługa 
kadrowo-płacowa

Obsługa w za-
kresie nadzoru i 
bezpieczeństwa

Hosting systemów IT

AGENT 
TRANSFEROWY 
DLA FIO

OBSŁUGA 
rejestru 
CERTYFIKATóW

KSIęGOWOśĆ 
FUNDUSZY 
FIO, FIZ

KSIęGOWOśĆ 
SPóŁEK SKA 
I Z O.O.

Pko BP 
finat
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 Razem ze wzrostem popularności 
mediów społecznościowych, monitoring Internetu 
staje się narzędziem niezbędnym w zarządzaniu 
działaniami firmy. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, 
jak radzić sobie z ogromem informacji, które 
codziennie publikowane są online. Internet to 
siła, której znaczenia żadna firma nie może dziś 
zbagatelizować, ponieważ wszystkie kampanie 
informacyjne, akcje promocyjne, a przede wszyst-
kim sprzedaż, przenoszą się do sieci.

Na prośbę FIS, SentiOne przeanalizowało, co 
w ciągu minionego roku, 
zostało napisane w sieci na 
temat Towarzystw Funduszy 
Inwestycyjnych. Zbadało także 
wszystkie zarejestrowane 
w Polsce Towarzystwa Fundu-
szy Inwestycyjnych pod kątem 
aktywności w Internecie. Na 
podstawie badania opracowa-
ny został wspólny raport FIS 
i SentiOne.

Przedstawione w raporcie 
wnioski powstały w oparciu 
o analizę treści pochodzą-
cych z monitoringu Internetu 
prowadzonego w okresie od 
01.09.2013 do 31.08.2014.  
Zakres badanych publikacji 
objął wypowiedzi z serwisów 
społecznościowych, mikro-
blogów, forów internetowych, 
blogów, portali, serwisów 
wideo oraz porównywarek 
opinii. Wyniki zaprezentowa-
ne w raporcie to efekt pracy 
analityków, których wnioski 
wysnute zostały na podstawie 
zbadania ponad 2 miliardów 76 milionów wypo-
wiedzi pochodzących z polskiego Internetu.

Raport ten to punkt wyjścia do dalszych dzia-
łań jakie podjąć powinna każda instytucja, która 
chce świadomie i odpowiedzialnie egzystować 
w Internecie. Poza oczywistymi profitami płyną-
cymi z monitorowania  własnej marki, takimi jak 
zapobieganie kryzysom czy pozyskanie danych 
ilościowych związanych z tym kto, gdzie i kie-
dy wypowiada się o nas w sieci, Internet kryje 
znacznie więcej wartych wykorzystania informa-
cji. W Polsce mało które Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych prowadzi komunikację w social 
media. Jak wynika z analizy działań zagranicznych 
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, szukają 
one między innymi w mediach społecznościowych 
sygnałów dotyczących np. efektów ubocznych 
leków - na tej podstawie szacują ich sprzedaż 
w kolejnych miesiącach i decydują czy warto in-
westować w daną firmę farmaceutyczną. Badania 
sieci potwierdzają, że wypowiedzi na temat danej 

firmy/produktu pojawiające się na Twitterze mają 
bezpośredni związek z cenami akcji firmy: wraz 
ze wzrostem dyskusji, wzrasta również wartość 
rynkowa. Istnieje także udowodniona korelacja po-
między wzrostem rozmów na dany temat w sieci, 
a wzrostem sprzedaży produktów/usług danego 
przedsiębiorstwa. 

Czy w Polsce Towarzystwa 
Funduszy Inwestycyjnych 
są gotowe, żeby wykorzy-
stać potencjał drzemiący 
w monitorowaniu Inter-
netu? Mamy nadzieję, że 
wnioski z raportu udowod-
nią, że warto ten temat 
potraktować poważnie.

TOWARZY-
stwa  
FUNDUSZY 
INWESTYCYJ-
NYCH  
w Interne-
CIE – RAPORT 
sentIOne na 
ZLECENIE FIS

sentione to profesjonalne narzędzie do monitorowania informacji 
na wybrany temat w całym internecie. odnajduje dane bez względu 
na to, czy publikacja pojawia się w mediach społecznościowych, na 
forum internetowym, blogu, czy portalu. narzędzie daje odpowiedź 
na pytanie: jak dany temat, firma, marka, wydarzenie czy osoba jest 
postrzegana online?
warto wspomnieć, iż dotychczas sentione za swoje działania otrzy-
mało prestiżową nagrodę polskiej Agencji rozwoju przedsiębiorczo-
ści w konkursie na innowacyjny projekt – technologie zarządcze. 
firma otrzymała również wyróżnienie od fundacji kronenberga 
podczas gali mikroprzedsiębiorca roku 2014 w kategorii stArt,  
a ponadto została także laureatem nagrody młody przedsiębiorca 
roku 2014.

CZY DA SIę ŻYĆ BEZ FACEBOOK’A?  
– PR I SOCIAL MEDIA W TFI

11:20

Jagoda Prętnicka-markieWicz
(head of marketing 
sentione )

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała 
w agencjach reklamowych i public relations, ta-
kich jak People Group, Headlines Porter Novelli 
oraz Edelman Polska. Pracowała dla marek ta-
kich jak Coca-Cola, Microsoft, LG oraz Wincan-
ton, opowiadała za planowanie i realizowanie 
strategii komunikacyjnych. 

Najlepsza reklama to zadowoloNy i lojalNy klieNt. dziś coraz częściej 
ów poteNcjalNie zadowoloNy klieNt spędza sporo czasu w wirtualNym 
świecie. czy da się takich klieNtów „stworzyć”?  czy tradycyjNy pr wystar-
czy? dobre praktyki w zakresie NowoczesNego pr i strategii obejmującej 
social media. 
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INTERNETOWA DYSTRYBUCJA 
FUNDUSZY 
W POLSKICH REALIACH

11:50

WYSOKIE KOSZTY TRADYCYJNYCH KANAŁóW DYSTRYBUCJI POWODUJĄ, ŻE CORAZ WIęCEJ 
TFI MYśLI O DYSTRYBUCJI W INTERNECIE.  DODATKOWO OGRANICZENIA W WYNAGRA-
DZANIU CZęśCI DYSTRYBUTORóW Z OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE NIOSĄ RYZYKO SPADKU 
EFEKTYWNOśCI KLUCZOWYCH KANAŁóW SPRZEDAŻY. CZY DYSTRYBUCJA FUNDUSZY 
PRZEZ INTERNET MA SZANSę ODEGRAĆ W POLSCE ZNACZĄCĄ ROLę? JAKIE SĄ BARIERY 
ROZWOJU TEJ FORMY SPRZEDAŻY? JAKIE SĄ BOLĄCZKI DYSTRYBUTORóW INTERNETO-
WYCH?

PaWeł suJecki 
(prezes zarządu 
proservice At)

Absolwent Warszawskiej Szkoły Biznesu na kie-
runku zarządzanie i marketing. Uzyskał tytuł Ma-
ster of Business Administration przy Polskiej Aka-
demii Nauk. Ukończył także studia podyplomowe 
w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Infor-
matycznych Systemów Zarządzania oraz uzyskał 
Certyfikat Księgowy nadany przez Ministra Finan-
sów Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzający kwa-
lifikacje i uprawnienia do usługowego prowadze-
nia ksiąg rachunkowych. 

W latach 1995-2001 był związany z CA IB Agent 
Transferowy, gdzie był dyrektorem Departamen-
tu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych. Od 2001 r. 
w ramach struktury BRE Agent Transferowy od-
powiedzialny m.in. za Departament Strategii i Roz-
woju oraz Departament Obsługi Klienta. Od 2008 r. 
pełni funkcję członka zarządu ProService AT odpo-
wiedzialnego za pion obsługi klienta. W 2010 roku 
został powołany na Prezesa Zarządu ProService 
Agent Transferowy i CEO Spółki.

stanisłaW Boguś 
(członek zarządu 
Atlantic fund services)

Ma ponad 14 letnie doświadczenie zawodowe w 
instytucjach finansowych. Z branżą usług finan-
sowych związany jest od 1996 roku, kiedy roz-
począł pracę w Financial Services Sp. z o.o. (agent 
transferowy obsługujący uczestników funduszy 
inwestycyjnych – Pioneer).

 W firmie Atlantic (poprzednio Obsługa Funduszy 
Inwestycyjnych Sp. z o.o.) od 1997. Początkowo 
pracował jako menedżer Departamentu Dystry-
bucji i Obsługi Klienta, następnie jako Dyrektor De-
partamentu Operacyjnego. Od 2000 r. jest Człon-
kiem Zarządu Spółki.
Ukończył studia techniczne na SGGW w Warsza-
wie oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych UW na kierunku Informatyka Go-
spodarcza.

monika szlosek 
(dyrektor departamentu bankowości 
detalicznej i inwestycyjnej  
deutsche bank polska sA)

Z rynkiem kapitałowym związana o 1995 roku. Zaczy-
nała w Citibank Polska jako Customer Service Mana-
ger. W 2002 roku związała się z Raiffeisen Bank, gdzie 
przez ponad 6 lat pełniła funkcję Deputy Director of 
Customer Service Department  oraz Regional Retail 
Sales Director. 

Od  2006 pełni funckję Managing Director of Retail and 
Investment Banking Area  W Deutsche Bank Polska 
SA. Absolwentka Wydziału Zarządzania oraz Wydziału 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

aleksander romanoWski 
(prezes zarządu 
platinum fund 24 s.A.)

Karierę zawodową rozpoczął w Nomura Research 
Institute w Wiedniu. Pracował w Departamencie Go-
spodarki Światowej w Centralnym Urzędzie Plano-
wania, a następnie w Departamencie Analiz i Badań 
Narodowego Banku Polskiego. Karierę zawodową 
kontynuował pełniąc funkcję Dyrektora Biura Inwe-
stycji Finansowych PZU Życie S.A. oraz PZU S.A. Był 
Prezesem Bankowego Funduszu Inwestycyjnego Sp. 
z o.o. Pełnił funkcje Wiceprezesa PTE Norwich Union 
S.A., Prezesa Sampo PTE S.A. oraz Nordea PTE S.A. 
W 2002 roku Sampo PTE S.A. otrzymała Medal Eu-
ropejski za jakość świadczonych usług, a w 2003 zo-
stała zaliczona do grupy najlepszych Powszechnych 
Towarzystw Emerytalnych według Gazety Wyborczej; 
w 2013 kierowana przez niego Platinum Fund 24 S.A. 
była nominowana przez tygodnik „Wprost” do nagrody 
„Innowatory” w kategorii Finanse. 

Był członkiem Rady Nadzorczej Katowickiego Przedsię-
biorstwa Meblowego Agata S.A., Państwowej Wytwórni 
Papierów Wartościowych S.A., Grupy Inwestycyjnej Cen-
trum Sp. z o.o., oraz Euromark Polska  S.A.
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WPŁYW 
MIFID II 
NA TFI    

ZARZąDZANIE 
KONFLIKTEM 
INTERESóW
1/Współpraca w grupie kapitałowej
2/Rola dystrybutora
3/Informowanie klientów

OCHRONA 
INWESTORóW
1/Niezależne doradztwo
2/Nowe produkty
3/Klasyfikacja klientów

ZACHĘTY
1/Premie
2/ Konkursy
3/Rodzaje zachęt

PRZEJRZYSTOŚć
1/Raportowanie
2/Transparentność
3/Wymogi organizacyjne

MiFID II jest kontynuacją zapisów dyrektywy MiFID, która wprowadzała szereg wymogów wobec sektora instytucji finan-
sowych w Unii Europejskiej. MiFID II jest kolejnym krokiem mającym na celu m.in ochronę inwestorów, podniesienie zaufania 
klientów, zwiększenie przejrzystości rynków i unormowanie kwestii dot. dystrybucji produktów inwestycyjnych. Działalność 
towarzystw funduszy inwestycyjnych również zostanie objęta zapisami dyrektywy i innych aktów implementujących dyrekty-
wę do porządku prawnego. 

CZY DYSTRYBUCJA TO JEDYNY OBSZAR 
ODDZIAŁYWANIA MIFID II NA BIZNES ASSET 
MANAGEMENT?

12:35

magdalena mazurkieWicz 
(senior consultant 
deloitte Advisory)

Magdalena Mazurkiewicz jest absolwentką kie-
runku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Brała udział w szeregu 
projektów polegających na badaniu sprawozdań 
finansowych zarówno spółek produkcyjnych, han-
dlowych jak i finansowych. Jest w trakcie uzyskiwa-
nia tytułu biegłego rewidenta. 

Obecnie jest Starszym Konsultantem w Dziale Za-
rządzania Ryzykiem Deloitte. Koncentruje się na re-
alizacji projektów dla instytucji sektora usług finan-
sowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie 
regulacyjnym (Bazylea, MiFID, Prawo Bankowe, 
Rozporządzenia Ministra Finansów, Rekomendacje 
i Uchwały KNF) zdobyte podczas udziału w projek-
tach prowadzonych w bankach, domach makler-
skich i TFI. 
Prowadzi projekty z zakresu analiz luk pod kątem 
spełnienia wymogów regulacyjnych, projekty wdra-
żające wypracowane rekomendacje, projekty na 
potrzeby benchmarkingu i opracowania rozwiązań 
zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi. 

Prowadzi szkolenia z zakresu regulacji FATCA (z ob-
szaru identyfikacji i przyjmowania nowych klientów, 
analizy bazy istniejących klientów, raportowania). 
Prowadziła prezentacje na spotkaniach organizo-
wanych przez Związek Banków Polskich oraz Sto-
warzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 

Z ROKU NA ROK OBSERWUJEMY ROSNĄCE ZNACZENIE REGULACJI W BRANŻY ASSET 
MANAGEMENT. JESZCZE KILKA LAT TEMU W WIęKSZOśCI TFI DO OBSŁUGI OBSZARU 
PRAWNEGO I COMPLIANCE WYSTARCZYŁY DWIE OSOBY. OBECNIE TA LICZBA JEST 
KILKUKROTNIE WIęKSZA I NIKT NIE MA POCZUCIA, ŻE LUDZIE CZEKAJĄ NA PRA-
Cę. JAK NA DZIAŁALNOśĆ TFI WPŁYNIE DYREKTYWA MIFID II? CZY SPRZEDAŻ TO 
GŁóWNY BENEFICJENT ZMIAN? JAKICH INNYCH OBSZARóW DZIAŁALNOśCI DOTKNIE 
NAJBARDZIEJ? 
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kolejnych zleceń częściowych, obliczając przy 
tym ich optymalny czas wysłania oraz wielkość. 
Przeprowadzona w ten sposób realizacja dużego 
zlecenia, ma znaczny potencjał redukcji kosztów 
transakcyjnych w porównaniu do metod tradycyj-
nych. 

Korzyści jakie mogą odnieść fundusze inwesty-
cyjne z zastosowania handlu algorytmicznego są 
zdeterminowane przez rodzaje algorytmów jakie 
fundusz zdecyduje się wykorzystać do wsparcia 
własnych operacji i mogą to być m.in.:
   Mniejsze ryzyko wpływu na rynek przy 
 wykonywaniu dużych transakcji 
   Możliwość uzyskiwania lepszych cen   

wykonania zleceń 
   Automatyzacja aktywnego zarządzania 

portfelem
   Możliwość szybkiej, liczonej w milisekun-

dach, reakcji na zdarzenia rynkowe
   Szerokie możliwości ukrycia swoich 

zamierzeń przed innymi uczestnikami rynku
   Poszerzenie możliwości inwestycyjnych 

funduszu o automatyczne strategie typu alpha
   Wymuszenie systematycznego podejście 

do zagadnień pokonywania benchmarków, 
zwiększając szansę na powtarzalność wyników 
w przyszłości

   Możliwość uzyskania trwałej przewagi 
konkurencyjnej poprzez rozwijanie własnego 
zbioru algorytmów 

   Potencjał odciążenia pracowników 
z mało efektywnego wykonywania powtarzal-
nych operacji, koncentracja uwagi na taktyce 
i kontroli realizowanych operacji

Zastosowanie algorytmów, jak i korzyści z nich 
wynikające mogą być zatem dużo większe niż 
może się to wydawać na pierwszy rzut oka.

ALGORYTMY  
W SŁUŻBIE 
FUNDUSZY 

 

Dlaczego warto rozważyć zastosowanie 
algorytmów w funduszu inwestycyjnym? 
Przede wszystkim dlatego, że ich zastoso-
wanie niesie ze sobą wymierne oszczędności 
w kosztach działalności funduszu. Co istotne, 
wysokość tych oszczędności możliwa jest do 
oszacowania, przy wzięciu pod uwagę specy-
fiki działalności danego funduszu, pomagając 
podjąć biznesową decyzję o zastosowaniu 
automatyzacji w danym obszarze.
O wykorzystaniu algorytmów na rynkach kapi-
tałowych czyli handlu algorytmicznym słyszy 
się najczęściej z dwóch powodów – przy okazji 
wyników funduszy zarządzanych przez algorytmy 
lub w kontekście HFT, czyli handlu wysokich czę-
stotliwości. HFT to temat gorącej debaty zarówno 
przy okazji prób objęcia tego rodzaju działalności 
nadzorem przez amerykańskie i europejskie in-
stytucje regulacyjne jak i pojawiających się co jakiś 
czas nietypowych zdarzeń na giełdzie. Jeśli chodzi 
natomiast o fundusze zarządzane przez algorytmy 
to łatwo wyrobić sobie zdanie na ich temat anali-
zując wyniki istniejacych produktów. 
Oba powyższe przykłady to jednak tylko część 
możliwych zastosowań handlu algorytmicznego 
we wsparciu operacji inwestycyjnych instytucji 
finansowej. Obszary, które mają największy 
potencjał by wesprzeć fundusz inwestycyjny 
w codziennych operacjach są dużo mniej medialne 
i przez to rzadziej omawiane. Przykładem niech 
będzie zagadnienie realizacji na rynku giełdowym, 
zlecenia na tyle dużego, że jego wykonanie może 
mieć wpływ na wycenę danego instrumentu. Logi-
ka algorytmu realizującego to zagadnienie polega 
na podziale dużego zlecenia na szereg mniejszych 
zleceń częściowych, przy jednoczesnym monito-
rowaniu wykonania i automatycznym wysyłaniu 

ALGORYTMY W SŁUŻBIE FUNDUSZY
13:35  

O ALGORYTMACH NA RYNKU TFI STAŁO SIę GŁOśNO ZA SPRAWĄ NOWYCH FUN-
DUSZY, KTóRYCH POLITYKA MIAŁA WYKORZYSTYWAĆ TEN PROCES W RAMACH 
POLITYKI INWESTYCYJNEJ. CZY TO JEDYNY OBSZAR ZASTOSOWANIA HANDLU ALGO-
RYTMICZNEGO PRZEZ TFI? NA ILE ALGORYTMY MOGĄ SIę SPRAWDZIĆ W „KLASYC-
ZNYM” FUNDUSZU? JAKIE KORZYśCI MOŻE Z TEGO TYTUŁU POśREDNIO ODNIEśĆ 
NABYWCA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA?

michał różański 
 (ceo 
empirica sA)

Michał od ponad 15 lat związany jest z branżą 
IT, w szczególności z budowaniem systemów 
informatycznych dla instytucji finansowych.

Ma za sobą udział w wielu międzynarodowych 
projektach dla czołowych europejskich koncer-
nów. Współzałożyciel i prezes zarządu firmyEm-
pirica S.A., dostawcy rozwiązań informatycznych 
dla instytucji rynku kapitałowego. Empirica jest 
producentem Platformy Algorytmicznego Tra-
dingu, oprogramowania wspierającego fundu-
sze inwestycyjne w zwiększaniu efektywności 
operacji inwestycyjnych za pomocą strategii 
algorytmicznych.
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MARKETING I PROMOCJA PRODUKTóW INWESTYCYJNYCH 
w eurOPIe

14:00

francois lamotte 
(general manager
w&cie)

François Lamotte jest dyrektorem zarządzającym 
W, niezależnej globalnej agencji komunikacyjnej 
w ramach Grupy Havas, jednej z największych na 
świecie grupy reklamowej i medialnej. Od momen-
tu dołączenia do W w 2006 roku, François rozwi-
nął dział reklamowy agencji, pracując z klientami 
międzynarodowymi, takimi jak Amundi, Sodexo, 
GEFCO. 

Przed dołączeniem do W, François pełnił funkcję 
CEO w Callegari Berville Grey (WPP), CEO w Lo-
we-Lintas (1996-2001) i szefa reklamy w Publi-
cis (1991-1995). W tym okresie rozwinął swoje 
doświadczenie w komunikacji finansowej, pracując 
dla międzynarodowych marek, takich jak Societe 
Generale, HSBC, CIC group. François jest wielkim 
fanem malarstwa flamandzkiego i tańca współ-
czesnego, w wolnym czasie uprawia wioślarstwo 
na rzece Seine ... i spędza jak najwięcej czasu ze 
swoimi 3 córkami.

MARKETING PRODUKTóW INWESTYCYJNYCH W POLSCE CZęSTO SPROWADZA SIę 
DO KUSZENIA INWESTORóW ZYSKAMI. BYWA, ŻE W POŁĄCZENIU Z PREZENTACJĄ 
OGRANICZONEGO RYZYKA. JAK TO WYGLĄDA NA INNYCH RYNKACH? JAKIE SĄ TRENDY 
I PRAKTYKI W MARKETINGU PRODUKTóW INWESTYCYJNYCH? CZY POLSKA ODSTAJE 
POD TYM WZGLęDEM OD KRAJóW ROZWINIęTYCH, CZY WRęCZ PRZECIWNIE?

OUTSOURCING. 
DLACZEGO 
WARTO?  

Outsourcing pozwala na koncentrację procesów 
zarządczych na zasadniczych celach firmy. Zalety 
wynikające z outsourcingu to m.in. możliwość 
korzystania z najnowszych rozwiązań technicz-
nych, skrócenie czasu reakcji i podjęcia działań na 
potrzeby osób zainteresowanych, zwiększenie 
elastyczności i rzetelności, eliminacja ryzyk 
organizacyjnych czy finansowych, przyjmowania 
najlepszych praktyk oraz doskonalenie procesów 
biznesowych.
Jedną z firm na naszym rynku świadczącą usługi 
outsourcingu jest ProService AT. ProService AT 
zostało członkiem Związku Liderów Sektora Usług 
Biznesowych (Association of Business Service 
Leaders in Poland, ABSL). ABSL zrzesza ponad 70 
inwestorów zagranicznych i polskich w następu-
jacych obszarach: centra usług wspólnych (Shared 
Service Centers, SSC), outsourcingu procesów 
biznesowych (Business Process Outsourcing, 
BPO), outsourcingu IT (Information Technology 
Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe 
(Research&Development, R&D) oraz wspiera 
rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych 
w Polsce. ProService AT to spółka świadcząca 
profesjonalne i kompleksowe usługi dla instytucji 
finansowych w Polsce i za granicą będą obecnie 
największym agentem transferowym w Polsce. 
Celem firmy jest dostarczanie Klientom profesjo-
nalnych usług outsourcingowych dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb i wymagań. Firma 
współpracuje m.in z funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, firmami ubezpiecze-
niowymi oraz dystrybutorami wspierając proces 
dystrybucji produktów i usług finansowych 
oraz obsługę klientów. Początek działalności 
datowany jest na rok 1994 i od tego czasu ciągle 
podnoszona jest jakość świadczonych usług. 
Przez ten czas rozszerzony został znacznie zakres 

usług od korowych usług agenta transferowego 
poprzez obsługę uczestników, księgowość i wy-
cenę funduszy, dystrybucje funduszy, tworzenie 
i wdrażanie nowych produktów, usługi IT do usług 
dodatkowych takich jak kampanie mailingowe czy 
telemarketingowe.
Obecnie bardzo dużym zainteresowaniem cieszy 
się tworzenie indywidualnych rozwiązań IT takich 
jak budowanie aplikacji dystrybucyjnych czy portali 
internetowych. ProService AT stworzyło narzę-
dzie, które może obsługiwać z poziomu jednej 
aplikacji wszystkie Fundusze sprzedawane na 
naszym rynku oraz istnieje możliwość rozbudowy 
tego narzędzie o obsługę innych instrumentów 
finansowych. Aplikacja ta jest skierowana m.in. do 
sieci dystrybucji, oferując również funkcjonalność 
dla inwestorów indywidualnych, która umożliwia 
nie tylko rejestrację przyjmowanych przez Dystry-
butorów zleceń, ale również zawiera informacje 
o danych transakcji i statusach rejestrów inwe-
storów funduszy. Inwestorom oferuje możliwość 
bezpośredniego składania zleceń i dyspozycji. 
Aplikacja oferuje unikalne narzędzie do komunika-
cji i zarządzania portfelem w relacjach sprzedawca 
– Uczestnik. 
Zgodnie z ideą outsourcingu ProService AT dba 
także aby usługi dla Klientów były kompleksowe 
i jako jedyny agent transferowy zdecydował się 
zaoferować usługę KIIDService. ProService AT 
w ramach tej usługi stworzył aplikację, która 
umożliwia przygotowanie dokumentu KII jego 
dystrybucję oraz archiwizację wszystkich danych 
wykorzystanych do stworzenia KIID. 
Obecnie ProService AT stworzył aplikację ProCom-
pliance. która jest rozwiązaniem klasy Business 
Intelligence opartym o system Microsoft Reporting 
Services. Aplikacja już oferuje moduł: hurtowania 
danych, moduł tworzenia raportów oraz moduł 
FATCA. W kolejnych etapach zostaną stworzone 
moduły AML oraz data mining. W ramach tych 
modułów dostępne są m.in. następujące funk-
cjonalności: zaczytywane i agregacja danych 
z różnych systemów, predefiniowane raporty 
oraz raportowanie do IRS, jak też w ramach grupy 
kapitałowej.
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radosłaW ignatoWicz 
(dyrektor departamentu instytucji 
finansowych i usług powierniczych 
raiffeisen polbank)

Radosław Ignatowicz, z sektorem bankowym, po-
dobnie jak z obszarem usług powierniczych zwią-
zany od początku drogi zawodowej, Nadzorował 
i współtworzył model zindywidualizowanej ob-
sługi globalnych instytucji finansowych na rynku 
polskim oraz brał udział we wdrożeniu usług dla 
otwartych funduszy emerytalnych. 

Przez lata 2000-2008 nadzorował działalność 
biznesową i operacyjną Departamentów Powier-
niczych w największych krajowych instytucjach 
finansowych. W latach 2008-2009 jako Członek 
Zarządu KDPW S.A. odpowiadał za działalność ope-
racyjną obejmującą funkcje depozytowe, rozlicze-
nia i rozrachunek rynku kasowego i terminowego. 
W tym czasie, przez 8 lat pełnił funkcję przewodni-
czącego Rady Banków Depozytariuszy przy Związ-
ku Banków Polskich. 

Na kolejnym etapie kariery zawodowej, z ramienia 
Zarządu Deutsche Banku nadzorował pion banko-
wości transakcyjnej. Obecnie pełni funkcję Dyrek-
tora Departamentu Instytucji Finansowych i Usług 
Powierniczych. 

WPŁYW ZAFI (AIFMD) NA RYNEK FUNDUSZY 
OCZAMI DEPOZYTARIUSZA

14:30

artur zaPała 
(partner
spcg)

Artur Zapała - doświadczenie zdobywał w pracy 
zarówno w administracji państwowej (Komisja Pa-
pierów Wartościowych i Giełd, poprzednik KNF) jak 
i w międzynarodowych kancelariach prawnych. 

Specjalizuje się w prawie papierów wartościo-
wych, obsłudze firm inwestycyjnych, towarzystw 
funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów 
ubezpieczeń i innych instytucji finansowych. Po-
siada doświadczenie w transakcjach typu M&A, 
sekurytyzacji i nabywaniu portfeli wierzytelności. 
Wielokrotnie reprezentował klientów w procesach 
dotyczących nabywania akcji instytucji finanso-
wych, postępowaniach administracyjnych przed 
KNF, przygotowywaniu i przeprowadzaniu pu-
blicznych ofert papierów wartościowych i innych 
transakcji na rynku kapitałowym, w tym wezwań 
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
spółki publicznej. Kieruje pracami warszawskiego 
oddziału Kancelarii prawnej SPCG. 

Piotr smoleń 
(ceo
turbine Analitycs)

Ekspert w wykorzystywaniu rozwiązań techno-
logicznych na rynkach kapitałowych. Wcześniej 
Dyrektor Inwestycyjny w funduszu venture capital 
Data Invest i Analityk w NFI Midas S.A. Absolwent 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posia-
dacz tytułów CFA i CAIA

PIotr oSIeckI
(prezes zarządu
Altus tfi)

Piotr Osiecki posiada wyższe wykształcenie. Uzy-
skał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Finansów 
i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Odbył tak-
że semestralne stypendium na Wydziale Finansów 
w London School of Economics. Posiada dyplom 
MBA – Master of Business Administration uzyskany 
na University of Minnesota. 
Od 2002 r. posiada również tytuł CFA (Chartered Fi-
nancial Analyst). od 1998 r. licencjonowany doradca 
inwestycyjny (licencja nr 128) i makler papierów war-
tościowych od 1994 r. (licencja nr 991). Od 2000 r. 
członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwe-
stycyjnych przy KPWiG. W latach 1998 – 2002 Czło-
nek Zarządu Związku Maklerów i Doradców. 

Piotr Osiecki jest związany z branżą finansową od 
1994. Jest współtwórcą, głównym akcjonariuszem 
oraz Prezesem Zarządu Altus TFI.
Podczas dotychczasowej kariery zawodowej pełnił 
m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Asset Mana-
gement S.A ( 2005-2008 r.), pełnomocnika Zarządu 
ds. prywatyzacji w PZU S.A. (2004-2008 r.),  od 2001 
r. do 2004 r. był Prezesem Zarządu IV NFI Progress 
S.A., w latach 2000 r. - 2004 r.  Wiceprezes Zarządu 
PZU NFI Management Sp. z o.o. 
Od 2001 r. do  2002 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura 
Projektów w PZU S.A. odpowiedzialnego za inicjowa-
nie, nadzorowanie oraz monitorowanie realizowa-
nych projektów i inicjatyw strategicznych w Grupie 
PZU. Doradca Inwestycyjny w Domu Maklerskim ELI-
MAR ( 1998-2000 r.). W latach 1998-2000 pełniąc  
funkcję Doradcy Sekretarza Stanu w Gabinecie Mini-
stra Skarbu współuczestniczył w  procesach prywa-
tyzacyjnych m.in.: TP S.A, PKO S.A., PBR S.A. oraz BZ 
S.A., Makler Giełdowy w Banku Handlowym – Cen-
trum Operacji Kapitałowych ( 1994 – 1995 ).

Był Członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Kra-
jowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy 
Papierów Wartościowych, PKN Orlen, TFI PZU, GTFI, 
Amica Wronki, Lentex, Wólczanka, Travelplanet, 
Promultimedia.  Był również Członkiem Rady Banku 
PKO BP. 

JEDNĄ Z UNIJNYCH REGULACJI, KTóRA W NAJBLIŻSZYM CZASIE ODCI-
śNIE SWOJE PIęTNO NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
JEST DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/61/
UE W SPRAWIE ZARZĄDZAJĄCYCH ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI 
INWESTYCYJNYMI (ZAFI). JAKICH OBSZARóW DOTKNIE ZAFI? JAKIE SĄ 
KLUCZOWE ASPEKTY, KTóRE MUSI ROZSTRZYGNĄĆ POLSKA USTAWA? 
CO WYNIKA Z PRZEPISóW, KTóRE NIE WYMAGAJĄ IMPLEMENTACJI I 
MAJĄ BEZPOśREDNIE ZASTOSOWANIE?
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Zainwestuj w siebie!
Skorzystaj ze specjalnej oferty prenumeraty Harvard Business 
Review Polska dla Uczestników Fund Industry Summit 2014
Dla ponad 6 tys. stałych Czytelników Harvard Business Review Polska to obowiązkowe narzędzie rozwoju, 
które pozwala skutecznie realizować biznesowe cele. Magazyn wybierają prezesi z pierwszych stron gazet 
oraz ci menedżerowie, którzy chcą dołączyć do najlepszych. 
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Roczna subskrypcja (wersja drukowana) 
Harvard Business Review Polska 

Roczny dostęp 
do biblioteki 
internetowej HBRP – 
10-letnie archiwum

Bonus: DVD „Sprzedaż 
w trudnych czasach” – 
Tom Snyder – 90-minutowe 
nagranie dające odpowiedź na 
pytanie, jak w trudnych czasach 
radzić sobie z generowaniem 
i utrzymywaniem sprzedaży

Cykliczne opracowania specjalne: 
Brief, Self, Ego, HBRP Poleca 
(wersja drukowana)

Roczne członkostwo 
w HBRP Club – 
spotkania i wykłady 
w głównych miastach 
Polski + transmisje 
online

Roczne członkostwo 
w HBRP Club – 
spotkania i wykłady 

Roczne członkostwo 
w HBRP Club – 

Roczny dostęp do interaktywnej edycji 
HBRP na tablety (iPad, Android) 

�  TAK! Przyjmuję zaproszenie do grona osób korzystających na co dzień z harwardzkiej wiedzy! 
Korzystam z rabatu w wysokości ��% i płacę za prenumeratę Premium  ���� zł ���� zł.

Oto korzyści, które otrzymasz jako Prenumerator 
Harvard Business Review Polska 

Zamów prenumeratę do �� grudnia ���� r. i odbierz prezent: 
3 książki z bestsellerowej serii 10 IDEI HBR lub zestaw eleganckich kubków
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