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Warszawa, 31 maja 2019 roku 
 
IGTE  aktywnym uczestnikiem EKF 
 
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych jest partnerem Europejskiego Kongresu Finansowego, 
a prezes izby Małgorzata Rusewicz będzie uczestnikiem trzech debat panelowych związanych z 
problematyką długoterminowego oszczędzania i rynku kapitałowego. 
 
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych od wielu edycji  współpracuje z Europejskim Kongresem 
Finansowym, wspiera jego organizację merytorycznie i finansowo, współpracuje przy projektach 
badawczych oraz uczestniczy w tworzeniu programu kongresu – członkiem Rady Programowej EKF 
jest Małgorzata Rusewicz, prezes izby. 
 
Podczas IX edycji imprezy IGTE wspólnie z PFR TFI jest gospodarzem debaty „Bezpieczeństwo 
finansowe Polaków”, która odbędzie się 4 czerwca br. w godz. 13:45 - 15:00. Wprowadzenie do 
dyskusji poprowadzi dr Łukasz Srokowski z Instytutu Millenials opowiadając o podejściu tego 
pokolenia do PPK. Do rozmowy dołączą Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji 
Przedsiębiorców Polskich, Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI, Krzysztof Nowak, prezes zarządu 
Mercer Polska oraz wspomniana wcześniej szefowa IGTE.  
 
Dyskusję dotyczącą wyzwań polskiego systemu emerytalnego w dobie zmian demograficznych oraz 
oczekiwań społecznych, wpływu aspektów międzypokoleniowych na rozbudowę systemu 
bezpieczeństwa finansowego Polaków oraz roli społecznego konsensusu w trwałości rozwiązań 
podnoszących jego poziom poprowadzi  Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego DGP. 
 
Tego samego dnia o 15.30 prezes IGTE weźmie również udział w debacie organizowanej przez IDM, IR 
KDPW_CCP i KDPW – „Rynek kapitałowy dla zwiększenia produktywności i konkurencyjności polskiej 
gospodarki”. Wśród najciekawszych zagadnień tego panelu znajdują się cele i priorytety obecnie 
konsultowanej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego oraz przyszłość polskiego rynku kapitałowego 
wobec wyzwań technologicznych, a poprowadzi go Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny 
Kraj. 
 
W ostatnim dniu kongresu, 5 czerwca odbędzie się „Okrągły stół rynku kapitałowego”, zainicjowany 
przez PwC, w ramach którego szerokie grono ekspertów, również z reprezentacją IGTE,  porozmawia 
o roli i znaczeniu zasady proporcjonalności w tworzeniu regulacji rynku finansowego oraz 
wypracowuje propozycje działań dla poprawy jakości ładu instytucjonalnego w zakresie nadzoru nad 
systemem finansowym, podniesienia konkurencyjności rynku finansowego oraz zwiększenia zaufania 
do jego instytucji. Obrady moderować będzie Jacek Socha, wiceprezes PwC i były Przewodniczący 
KPWiG. 
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