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Fundusze Inwestycyjne poprzez należyte sprawowanie powierzonych obowiązków w zakresie zarządzania 
oraz reprezentacji może spełnić warunek wzrostu ekonomicznego funduszu. W momencie wystąpienia 
nieprawidłowości w działaniu, konsekwencje bezpośrednie błędów popełnionych przez organ ponoszą 
uczestnicy a także fundusz. Dlatego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zostały objęte szczególnym 
reżimem prawnym, który szczegółowo określa specyfikę odpowiedzialność oraz konstrukcję zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi. Przeprowadzając analizę rynku TFI można wskazać odpowiedzialność 
cywilno-prawną oraz administracyjną-prawną. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia będą omówione 
zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE

• Procedowane akty prawne i wpływ na działalność 
rynku funduszy w Polsce

• Środki, warunki i czynności techniczne pozwalające 
zachować należytą staranność w kontaktach z KNF

• Konflikty interesów i struktura organizacyjna TFI  
– teoria i praktyka

• Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów 
zarządzających funduszem wobec uczestników 
funduszu

• Kwestie problemowe zlecenia zarządzania 
portfelem inwestycyjnym funduszu na podstawie 
Ustawy o funduszach inwestycyjnych   

• Wdrożenie RODO w  TFI – przegląd najważniejszych 
zmian jakie niesie ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych dla działalności TFI
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PROGRAM 

DZIEŃ I – 29 listopada 2017 r.

9:00   Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30 Procedowane akty prawne i wpływ na działalność rynku funduszy w Polsce
• Kształtowanie się Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

• Nowe wyzwania dla TFI po zmianie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – pakiet MiFID II i MiFIR

• Przesłanki kwalifikowania TFI jako systemów posiadających cechy piramid finansowych w odniesieniu 
do Ustawy AML

Joanna Niewiadomska, aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

Jakub Ziemba, radca prawny, Senior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

11:00  Przerwa kawowa

11:30  Zakres wypełniania obowiązków informacyjnych przez TFI i fundusze wobec KNF
• obowiązki informacyjne wynikające z MAR 

• nowe obowiązki wynikające z wejścia w życie MiFID II

• najczęstsze błędy i zalecenia KNF – przykłady

Maciej Kafliński, Radca prawny, Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy

13:00  Przerwa na lunch

14:00  Konflikty interesów i struktura organizacyjna TFI – teoria i praktyka
• Konflikty interesów w TFI oraz ich odzwierciedlenie w regulacjach wewnętrznych

• Metody zarządzania konfliktami interesów

• Struktura organizacyjna w TFI

• KNF, a konflikty interesów oraz wymogi co do struktury organizacynej

Rafał Wojciechowski, Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

15:30  Zakończenie I dnia warsztatów
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9:00     Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30  Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów zarządzających funduszem wobec 
uczestników funduszu
• cywilnoprawne podstawy roszczeń uczestników funduszy inwestycyjnych

• podstawowe naruszenia interesu uczestników funduszy (case study)

• rola depozytariusza w dochodzeniu roszczeń przez uczestników funduszy

• sankcje administracyjne i karne za naruszenia dokonane wobec uczestników funduszy

Mariusz Kowolik, Radca prawny, Partner, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

11:00    Przerwa kawowa

11:30  Kwestie problemowe zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu 
na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych   
• Na jakich zasadach i komu TFI może powierzać zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu

• wymogi ustawowe i KNF przy procedowaniu wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy o zarz adzanie

• odpowiedzialność TFI za nienależyte wykonanie umów zarządzania funduszami przez podmioty trzecie 

• przypadki powierzania funkcji zarządzania funduszami – case study

Tomasz Matczuk, Wspólnik, Radca prawny, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

13:00    Przerwa na lunch

14:00  Wdrożenie RODO w TFI – przegląd najważniejszych zmian jakie niesie ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) dla działalności TFI
• Nowe podejście do ochrony danych osobowych w RODO: privacy by design, privacy by default, risk-based 

approach, accountability

• Nowe obowiązki administratora danych, w tym:  obowiązki informacyjne, notyfikowanie incydentów, wyznaczenie 
DPO, zapewnienie realizacji prawa do przenoszenia danych

• Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych w RODO

• Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w działalności TFI  na gruncie RODO

• Metodologia wdrożenia RODO w TFI – praktyczne wskazówki

Karol Juraszczyk, Radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:30 Zakończenie II dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

DZIEŃ II – 30 listopada 2017 r.

PROGRAM 
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MARIUSZ KOWOLIK
Radca Prawny, Partner, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Mariusz Kowolik nadzoruje prace Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego, Działu 
Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego oraz Działu 
Prawa Zamówień Publicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu największych 
sporów sądowych dla kluczowych klientów Kancelarii, przed sądami powszechnymi, Sądem 
Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi. W ramach praktyki procesowej od wielu lat doradza 
instytucjom finansowym przy analizie ryzyk procesowych związanych z działalnością tych 
instytucji i zarządzaniu tymi ryzykami, a także reprezentuje klientów w sporach sądowych 
związanych z funkcjonowaniem na rynku finansowym. Specjalizuje również się w obsłudze 
prawnej transakcji fuzji i przejęć, procesów restrukturyzacyjnych, procesów negocjacyjnych. 
Ma wieloletnie doświadczenie w procesach due diligence oraz różnego rodzaju transakcjach 
M&A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Szkoły 
Prawa Amerykańskiego organizowanej przy współpracy z The Catholic University of America, 
Columbus School od Law. Ukończona aplikacja sądowa (egzamin sędziowski).

KAROL JURASZCZYK
Radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, 
ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu 
pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą 
elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentował instytucję 
płatniczą przed organami nadzorującymi jej działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii 
uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom 
z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług 
płatniczych. Doświadczenie zdobywał w zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących 
dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku. Reprezentował spółkę w procesach 
due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków 
kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Krakowie.

MACIEJ KAFLIŃSKI
Radca prawny, Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy

Absolwent prawa i filozofii, radca prawny. Ekspert w zakresie prawa rynków kapitałowych 
i funduszy inwestycyjnych. Z rynkiem kapitałowym związany od 1996 roku. Początkowo 
w Komisji Papierów Wartościowych. Współtwórcza pierwszego rozporządzenia w sprawie 
obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Następnie pracował w spółkach publicznych 
i Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Prowadził wykłady w Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Warszawie z zakresu prawa rynków kapitałowych i funduszy inwestycyjnych. Przez 
6 lat był członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Obecnie 
pracuje w Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński wiodącej Kancelarii w zakresie obsługi prawnej 
towarzystw funduszy inwestycyjnych.

PRELEGENCI
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PRELEGENCI

TOMASZ MATCZUK
Wspólnik, Radca prawny, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej funkcjonowanie rynku kapitałowego, 
w szczególności świadcząc pomoc prawną w zakresie spraw związanych z działalnością instytucji 
finansowych oraz instrumentów rynku finansowego. Koordynuje świadczenie pomocy prawnej na 
rzecz banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również problematyką 
prawną związaną z przejęciami oraz łączeniami przedsiębiorstw. Brał udział w przygotowywaniu 
szeregu nowatorskich na polskim rynku produktów finansowych, w tym negocjował umowy 
dotyczące wprowadzenia tych produktów na rynek oraz uzgadniał zasady ich wprowadzenia 
i funkcjonowania z organami nadzoru. Wspierał szereg międzynarodowych podmiotów w 
związku z rozpoczęciem przez nie oferowania usług na rynku polskim. Od 1996 roku do chwili 
obecnej jest bezpośrednio zaangażowany w bieżącą obsługę prawną oraz procesy tworzenia 
towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy 
emerytalnych i funduszy emerytalnych, podmiotów pełniących funkcje agentów transferowych 
oraz domów maklerskich. Brał czynny udział w pracach nad tworzeniem ustawy o funduszach 
inwestycyjnych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Włada biegle językiem angielskim.

JOANNA NIEWIADOMSKA 
aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

Doradza klientom od 2013 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego i bankowego, 
w szczególności w kwestiach regulacji publicznoprawnych. Sporządza opinie prawne 
i memoranda w zakresie prawa bankowego (w tym kwestii regulacyjnych) i handlowego 
oraz przeprowadza badania due diligence. Jest autorką licznych artykułów z zakresu MiFID II oraz 
współautorką raportu regulacyjnego z zakresu FinTech i RegTech. Obecnie pracuje przy czterech 
projektach wdrażania pakietu MiFIR/MiFID II. Posiada także doświadczenie procesowe z zakresu 
prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo zarówno na 
rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Doradza bankom w zakresie 
ich bieżącej działalności. Bierze również udział w projektach finansowania i refinansowania 
inwestycji, a także transakcjach na rynku finansowym dotyczących emisji papierów dłużnych 
oraz pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorców. Jej obszar specjalizacji obejmuje 
przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji finansowych. Przed dołączeniem do Bird & Bird 
zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych. Odbyła także 
praktykę w Trybunale Konstytucyjnym. 
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PRELEGENCI

JAKUB ZIEMBA 
radca prawny, Senior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

Posiada 13-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rynku finansowym, które 
zdobył, pracując m.in. na rzecz globalnych grup finansowych, największych polskich banków, 
dla zakładów ubezpieczeń, firm faktoringowych, leasingowych czy instytucji płatniczych. W tym 
czasie brał bezpośredni udział w: efektywnym wdrożeniu większości ostatnich kluczowych zmian 
regulacyjnych na rynku finansowym (m.in. MIFID, PSD, EMIR, AML, wytyczne i rekomendacje 
ubezpieczeniowe KNF), tworzeniu i implementacji unikalnych na rynku finansowym rozwiązań, 
np. produktów wyróżnianych na rynku ubezpieczeniowym, porozumień koasekuracyjnych 
dotyczących produktów detalicznych czy uruchomieniu oddziałów banku polskiego na rynkach 
państw członkowskich UE, procesach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego 
(zakład ubezpieczeń, krajowa instytucja płatnicza), wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań 
informatycznych dla rynku finansowego (aplikacje mobilne, główne systemy IT), negocjacjach 
i postępowaniach spornych w zakresie skomplikowanych instrumentów finansowych (derywaty, 
produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, opcje menadżerskie). Zdobywał 
doświadczenie jako dyrektor departamentu prawnego i monitoringu zgodności w zakładach 
ubezpieczeń, administrator bezpieczeństwa informacji, radca prawny - in house w bankach oraz 
pracując lub współpracując z zewnętrznymi kancelariami prawnymi. Obecnie kieruje pracami 
zespołu przy obsłudze kilku projektów wdrożenia pakietu MiFID II oraz MiFIR, jego klientami 
są dwa duże polskie banki, duży bank internetowy oraz TFI. Jest autorem licznych publikacji 
w periodykach prawniczych oraz trenerem na szkoleniach dla uczestników rynku finansowego. 
Jakub jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Uniwersytet Stanowy na Florydzie. 
Posiada uprawnienia radcy prawnego, złożył egzamin sędziowski.

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI
Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych 
oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, 
udokumentowaną trzyletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu 
Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego. Zdołał poznać nie 
tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej obsługę prawną instytucji finansowych oraz 
innych podmiotów, będących uczestnikami rynku kapitałowego. Uczestniczył w wielu projektach 
związanych z publiczną emisją instrumentów finansowych, tworzeniem i zarządzaniem 
funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentował swoich klientów przed KDPW, GPW S.A. i KNF, 
a także koordynował restrukturyzację finansowania szeregu podmiotów. W ramach tych 
obowiązków dogłębnie poznał specyfikę rynku kapitałowego, począwszy od wykonywania 
obowiązków raportowych, po stworzenie szeregu specjalistycznych opinii prawnych z zakresu 
systemu zarządzania ryzykiem. Jest również specjalistą od compliance instytucji finansowych. 
Koordynował ze świetnym skutkiem postępowania przed KNF dot. m.in. rozszerzonej oceny 
BION oraz kontroli nadzorczej, a także wspierał pracę Inspektorów Nadzoru. Ponadto, 
był prokurentem instytucji, dla których świadczył usługi oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek 
publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista 
z zakresu prawa rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych i struktur 
prawno-finansowych.
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KONTAKT DO PRODUCENTA

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, 
warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących 
firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających 
wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają 
pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje 
również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych 
wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie 
przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, 
PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF,  
PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi:  
MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

ORGANIZATOR

ADRES WARSZTATU

GRUPA DOCELOWA

Do uczestnictwa w spotkaniu 
zapraszamy przedstawicieli sektora 
finansowego – towarzystw 
inwestycyjnych zależnych i niezależnych. 

W szczególności do udziału 
w wydarzeniu zapraszamy kadrę 
zarządzającą, dyrektorów, kierowników 
oraz specjalistów z następujących 
departamentów i działów:

• Compliance

• Nadzoru

• Kontroli

• Prawny

Katarzyna Sudoł
Project Manager
Workshops Department
T: 22 379 29 37
E-mail: k.sudol@mmcpolska.pl

Aneta Ślepowrońska
Junior Project Advistor
T: 223792917
E-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Mercure Grand Hotel
ul. Krucza 28
00-522 Warszawa




