
Szanowni Państwo,  

 

Tegoroczna XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich - najważniejsze 

wydarzenie na rynku kapitałowym obywa się w szczególnym czasie wyzwań, jakie 

stoją przed polską gospodarką.    

 

Polska gospodarka stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi ze 

zwiększeniem innowacyjnością, transformacją cyfrową czy wdrożeniem 

długofalowych rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej i ochrony 

środowiska.  W dobie rosnących wyzwań ekologicznych i ograniczonych zasobów 

naturalnych, innowacyjny i równoważony rozwój gospodarczy to gwarancja 

postępu cywilizacyjnego. Środki publiczne i kredyty bankowe są wystarczające, 

aby przeprowadzić te wielkie inwestycje. Rynek kapitałowy może pomóc w 

finansowaniu transformacji kluczowych sektorów gospodarki. Im silniejszy będzie 

polski rynek kapitałowy, tym skuteczniej będzie mógł służyć rozwojowi gospodarczemu kraju i budowaniu 

zamożności obywateli.  

 

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem Rynek kapitałowy wobec przemian gospodarczych XXI wieku  

i wyzwań zrównoważonego rozwoju i będzie poświęcona wyzwaniom, jakie stoją przed firmami 

inwestycyjnymi i bankami, regulatorem i nadzorcą, ustawodawcą i administracją rządową, przedsiębiorstwami i 

inwestorami, giełdami i instytucjami rozliczeniowymi oraz pozostałymi uczestnikami rynku w związku 

z potrzebą dalszego rozwoju rynku kapitałowego wobec przemian gospodarczych XXI wieku i wyzwań 

zrównoważonego rozwoju.  

 

Celem projektu jest wspieranie W programie konferencji jest ponad 20 paneli i warsztatów merytorycznych. 

rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu 

obywateli. 

 

W dniach 15-18 maja br. będziemy gościć w Bukowinie Tatrzańskiej czołowych przedstawicieli rynku 

kapitałowego – inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i 

instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych. Swój udział potwierdzili przedstawiciele 

instytucji rządowych i nadzorczych. Prelekcję otwierającą spotkanie poprowadzi prof. Łukasz Hardt, członek 

Rady Polityki Pieniężnej. Swój udział zapowiedziało także wielu przedstawicieli rynku kapitałowego, Jacek 

Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Nadzoru Finansowego, Katarzyna Szwarc, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku 

Kapitałowego, Ministerstwo Finansów, Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju.  

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.  

W pierwszym dniu konferencji po kolejny zostaną przyznane nagrody w konkursie „Badanie relacji 

inwestorskich w spółkach z WIG30”. Wspólna inicjatywa Izby i Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” ma na celu 

podnoszenie jakości komunikacji spółek notowanych na GPW w Warszawie, a przez to wspieranie rozwoju 

rynku kapitałowego w Polsce.  

 

Przyszłość rynku kapitałowego zależy od zaangażowania oraz współpracy wszystkich jego uczestników. 

Konferencja IDM jest okazją do wypracowania wspólnych rozwiązań w interesie dalszego rozwoju polskiego 

rynku kapitałowego. Wszystkie wnioski z dyskusji zostaną przekazane administracji rządowej i nadzorcy. Mamy 

nadzieję na Państwa głos w dyskusji w czasie konferencji IDM.  

 

Serdecznie zapraszam do udziału! 

 

Waldemar Markiewicz 

Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich 


