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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli firm zrzeszonych w Izbie, zespół Izby zaplanował

organizację 3 spotkań połączonych z cyklem webinariów, poświęconych problematyce ryzyka

walutowego, które z pewnością zainteresują pracowników działów finansowych, handlowców oraz

pracowników działów zaopatrzeniowych firm zrzeszonych w Izbie. Każdorazowo wydarzenie podzielone

będzie na dwie części:

1. CZĘŚĆ I: Gość Izby – rozmowy nt. społeczno-gospodarcze z zaproszonymi gośćmi

2. CZĘŚĆ II: Warsztat – webinarium:

Ø 20.04 - zastosowanie forwradu walutowego oraz otwartej linii kredytowej walutowej przy

zarządzaniu krótkoterminowym ryzykiem walutowym.

Ø 11.05 - wykorzystanie wskaźnika Stochastic (wskaźnika analizy technicznej) przy wyborze

obiektywnegomomentu do zamykania pozycji walutowej.

Ø 15.06 - zastosowanie metody 50/50 oraz SWAPowania przy prowadzeniu otwartej pozycji

walutowej.

GOŚĆ
IZBY

20 kwietnia | 11 maja | 15 czerwca
- cykl spotkań i webinariów

www.izbazp.pl



GOŚĆ IZBY
20.04.2021 r., g. 11:00-12:00

Online: platforma Microsoft Teams

Gośćmi Izby będą:

AGENDA SPOTKANIA: GOŚĆ IZBY
20 kwietnia 2021 r., 11:00 – 12:00

11:00 – 11:05 – otwarcie spotkania
Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej

11:05 – 12:00 –Gość Izby
• Potencjał logistyczny spółek Grupy PKP we wsparciu eksportu polskich produktów rolnych i spożywczych
- Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

• Kompleksowa usługa logistyczna dla przetwórców zbóż i producentów pasz
- Łukasz Strzelecki, prokurent PKP CARGOCONNECT Sp. z o.o.

• Pakiet nieruchomości logistycznych PKP S.A. oraz ogólnodostępna infrastruktura usługowa (tory
ładunkowe, rampy, place)

- Tomasz Mostowski, Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A.
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Rafał Zgorzelski – menedżer z kilkunastoletnim stażem
pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.
w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej
i zbrojeniowej. Zasiadał w organach zarządczych oraz
nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził
również własną firmę doradztwa biznesowego.
Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie
historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich
i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą
w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada
także tytuł Executive MBA. Od 14 sierpnia 2020 r. członek
Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Bezpośrednio przed objęciem tej funkcji pracował w
Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie odpowiadał za
nadzór nad spółkami sektora kolejowego oraz
przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej. Zasiadał
także w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych
S.A. Promotor idei patriotyzmu ekonomicznego.

Tomasz Mostowski - menedżer z doświadczeniem
w pracy na wielu stanowiskach związanych z zarządzaniem
projektami. Przez szereg lat związany z projektami
inwestycyjnymi w transporcie intermodalnym.
Odpowiedzialny m.in. za wdrożenie największego
programu wparcia w Europie dla operatorów
logistycznych, kolejowych przewoźników towarowych oraz
podmiotów specjalizujących się w wynajmie taboru
kolejowego. W PKP S.A. kieruje Biurem Logistyki, które
jest odpowiedzialne m.in. za realizację projektów
logistycznych prowadzonych przez PKP S.A., nadzór
projektowy nad spółkami celowymi utworzonymi dla
realizacji projektów logistycznych oraz współpracę
z kluczowymi podmiotami rynku TSL (porty morskie,
międzynarodowe firmy logistyczne) w zakresie rozwoju
infrastruktury logistycznej oraz z organami administracji
centralnej i samorządowej w kwestiach związanych
z zagospodarowywaniem nieruchomości pod rozwój
usługowej infrastruktury logistycznej.

Łukasz Strzelecki – prokurent w spółce PKP Cargo
Connect Sp. z o.o. oraz dyrektor Działu Wsparcia Polityki
Handlowej. Członek zarządu Spółki PKP Cargo Connect
GmbH w Hamburgu. Odpowiedzialny za rozwój nowego
biznesu oraz kontakty z podmiotami gospodarczymi
działającymi na rynku polskim i niemieckim.

Partner:



GOŚĆ IZBY
20.04.2021 r., g. 12:00-13:30

Online: platforma GoToWebinar

Webinar poprowadzi:

Partner:

AGENDA SPOTKANIA: WEBINAR
20 kwietnia 2021 r., 12:00 – 13:30
12:00 – 13:30 – webinar: zastosowanie forwadu
walutowego oraz otwartej linii kredytowej walutowej
przy zarządzaniu krótkoterminowym ryzykiem
walutowym.

Webinar będzie się składać z dwóch części:

1. Przegląd rynku EUR/PLN i USD/PLN w świetle 
analizy technicznej wykresów.

2. Warsztaty:
ü Sposoby wykorzystania kredytu

walutowego w rachunku bieżącym do
zarządzania ryzykiem walutowym

ü Zastosowanie forwardu walutowego
w procesie zarządzania ryzykiem kursowym.
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Jacek Maliszewski - główny Ekonomista DMK
Sp. z o.o. Główny Ekonomista firmy DMK. Od 20 lat
prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów
z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga
importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać
ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez
Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby
Kontroli na biegłego z zakresu instrumentów
pochodnych na waluty i na stopy procentowe w celu
przeprowadzenia kontroli w spółkach skarbu państwa
„zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi”. Autor
książki “Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego
w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”.
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REJESTRACJA

W celu dokonania rejestracji prosimy o wiadomość 
do 19 kwietnia br. na adres: media@izbazp.pl

W wiadomości należy wskazać:
1) Imiona i nazwiska uczestników
2) Adresy e-mail uczestników

Po dokonaniu rejestracji każdy uczestnik otrzyma 
linki do:
1) rozmowy „Gość Izby”, która odbędzie się za 

pośrednictwem platformy Microsoft Teams
2) Webinaru, który odbędzie się za pośrednictwem 

plaformy GoToWebinar


