
WPŁYW SANKCJI 
NA GOSPODARKĘ 

I ŁAŃCUCHY 
DOSTAW

 ʇ Wojna na Ukrainie - Konsekwencje gospodarcze dla Polski

 ʇ Nowa ustawa sankcyjna i jej wpływ na biznes

 ʇ Polscy eksporterzy w obliczy nowych wyzwań

 ʇ Wpływ wojny  na sektor rolno-spożywczy, transportu drogowego towarów 
i motoryzacyjny

 ʇ Rynek mieszkaniowy w Polsce – sytuacja bieżąca i wpływ inwazji Rosji na 
Ukrainę

 ʇ Wpływ sankcji na powstawanie niewypłacalności polskich przedsiębiorstw

 ʇ Covid – 19 i wojna w Ukrainie, a wpływ na sektor infrastrukturalny

 ʇ Czy działania wojenne maja wpływ na rynek TSL i jakie?

PRELEGENCI: 

9 czerwca
2022

KUKE SA, ING Bank Śląski SA, Alior Bank SA, Marsh Polska, Santander Bank Polska SA,

Kancelaria PJ Legal, Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół, Expeditors Polska sp. z o.o.

FORMUŁA ONLINE



PROGRAM
Golden Solutions 

tel: +48 22 122 82 45
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09.00-09. 30 

09.30-10.20

10.20-10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.10 

11.10-11.50

11.50-12.00

12.00-13.00

13.00-13.30

Rejestracja na platformie( zoom)

Wojna na Ukrainie - konsekwencje gospodarcze dla Polski
Piotr Popławski - Starszy Ekonomisty Biura Analiz Makroekonomicznych ING Bank Śląski SA

 ● Jak mocno Polska odczuje załamanie handlu ze Wschodem?
 ● Czy Polska może w szybkim czasie odejść od rosyjskich surowców energetycznych?
 ● Wysoka inflacja zostanie z nami na długo, co dalej ze stopami procentowymi?
 ● Jak rysują się perspektywy złotego i głównych walut?

przerwa 

Nowa ustawa sankcyjna i jej wpływ na biznes
Piotr  Janik - Radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii PJ Legal

 ● Polska ustawa sankcyjna a regulacje EU
 ● Wpływ ustawy sankcyjnej na polskie firmy: export i import , sprzedaż krajowa
 ● Wpływ ustawy sankcyjnej na ubezpieczenie należności, faktoring, umowy kredytowe i inne formy finansowania,
 ● Kary i odpowiedzialność karna

przerwa

 Polscy eksporterzy w obliczy nowych wyzwań
Grzegorz Kwieciński - Dyrektor Departamentu Ryzyka Ubezpieczeniowego KUKE SA

 ● Ryzyka dla polskich przedsiębiorców
 ● Które z sankcji najbardziej uderzyły w polską gospodarkę?
 ● Jaki wpływ miały sankcję dla firm eksportujących na rynki wschodnie?
 ● Jak ubezpieczyć swój biznes przed zagrożeniami?

przerwa

Wpływ wojny na sektor rolno spożywczy, sektor motoryzacyjny i sektor transportu drogowego  
towarów - prelekcja w duecie
Grzegorz Rykaczewski - Analityk sektora rolno spożywczego w Santander Bank Polska SA 

Wpływ na sektor rolno spożywczy
 ● wzrost cen surowców rolnych i środków do produkcji rolniczej
 ● zaburzenia w łańcuchach dostaw
 ● presja kosztowa w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym
 ● popyt na żywność

Radosław Pelc -Analityk sektora motoryzacyjnego i TSL, Santander Bank Polska SA

Wpływ na sektor motoryzacyjny:
 ● sprzedaż a popyt na samochody
 ● zaburzenia dostaw surowców i komponentów oraz produkcji samochodów
 ● perspektywa dostawców części, producentów samochodów, dealerów, dystrybutorów części

Wpływ na sektor transportu drogowego towarów:
 ● popyt, pozycja rynkowa, ekspozycja na Wschód
 ● problem dostępności kierowców
 ● wzrost kosztów a możliwość utrzymania rentowności

przerwa
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13.30-14.10

14.10-14.20

14.20-15.00

15.00-15.10

15.10-16.00

16.00-16.10

16.10-16.30

16.30

 Rynek mieszkaniowy w Polsce – sytuacja bieżąca i wpływ inwazji Rosji na Ukrainę
Seweryn Żołyniak, CFA - Ekspert ds. analiz sektorowych  Alior Bank SA

 ● ● Kondycja rynku mieszkaniowego przed inwazją
 ● ● Wpływ wojny i sankcji na ceny materiałów budowlanych, koszty wykonawstwa, popyt na najem i nowe mieszkania
 ● ● Wpływ wzrostu stóp procentowych
 ● ● Sytuacja bieżąca i perspektywy

przerwa

Covid – 19 i wojna w Ukrainie, a wpływ na sektor infrastrukturalny:
Magdalena Nowicka - Starszy Broker Specjalista( Praktyka Gwarancyjna)Marsh Polska

 ● Wydłużenie łańcucha dostaw
 ● Zmiana kierunku dostaw
 ● Potencjalne ryzyka związane z opóźnieniami – umowa ubezpieczenia, a gwarancja (wina, siła wyższa 

w ubezpieczeniu, a bezwarunkowość gwarancji)
 ● Nowe możliwości dla dostawców i potencjalne klauzule umowne 

przerwa

Wpływ sankcji na powstawanie niewypłacalności polskich przedsiębiorstw
Marcin Kubiczek - Szef praktyki upadłościowej Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół. Kwalifikowany Doradca 
Restrukturyzacyjny. Ekonomista, biegły sądowy w obszarze upadłości, restrukturyzacji, wyceny przedsiębiorstw 

przerwa

Czy działania wojenne maja wpływ na rynek TSL i jakie?
Marta Piechel - Dyrektor Zarządzająca, Członek Zarządu Expeditors Polska sp. z o.o

 ● Reakcja rynku cargo lotniczego oraz morskiego na zaistniałą sytuację
 ● Co z Nowym Jedwabnym Szlakiem?
 ● Operatorzy logistyczni wobec zagrożeń i szans na rynku

Planowane zakończenie 
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Grzegorz Kwieciński  - Dyrektor Departamentu Ryzyka Ubezpieczeniowego, KUKE SA
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w  1996 r. Od początku związany z  rynkiem 
ubezpieczeń finansowych. Ekspert w  zakresie ryzyk finansowych i  gwarancji ubezpieczeniowych. Od wielu lat 
zarządza departamentami ryzyka kredytowego i gwarancji ubezpieczeniowych w firmach ubezpieczeniowych

Magdalena Nowicka -  Starszy Broker Specjalista, Praktyka Gwarancyjna, Marsh Polska
Licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny.
W Marsh od 2015 roku. Obsługuje działających w różnych branżach Klientów lokalnych oraz międzynarodowych  
i podmioty z sektora publicznego. Specjalizuje się w projektach związanych z postępowaniem zgodnym z PZP oraz 
gwarancjach ubezpieczeniowych. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia 
podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Obecnie jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Piotr Popławski -  Starszy Ekonomista (Biuro Analiz Makroekonomicznych),  ING Banki Śląski SA 
Specjalista w  dziedzinie rynków finansowych oraz rynku pracy. Od lat w  czołówce ekspertów zajmujących się 
rynkiem walutowym oraz długu. Członek zespołów badawczych zajmujących się powiązaniem aktywności na 
rynku pracy oraz ochrony zdrowia. Od 2016 w ING Banku Śląskim, wcześniej w Banku Gospodarki Żywnościowej 
oraz  BNP Paribas SA.

Radosław Pelc -  Analityk sektora motoryzacyjnego i TSL, Santander Bank Polska SA
Absolwent studiów magisterskich w Akademii Leona Koźmińskiego na specjalizacji Zarządzanie strategiczne oraz 
studiów podyplomowych Metody wyceny spółki w  Szkole Głównej Handlowej. W  latach 2006-2018 zdobywał 
doświadczenie w  analizie strategicznej, finansowej, wycenie przedsiębiorstw oraz przy opracowywaniu strategii 
firm. W  latach 2018-2020 analityk sektorowy w  BNP Paribas Bank Polska, gdzie rozwijał narzędzia do analizy 
porównawczej sytuacji sektorów i  ich potencjału biznesowego. Od 2020 roku pracuje w  Santander Bank Polska, 
gdzie analizuje sektor motoryzacyjny oraz transportu i  logistyki na potrzeby budowania strategii sektorowych 
i wspierania procesów transakcyjnych.

Marcin Kubiczek   - Szef praktyki upadłościowej Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół
Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny. Ekonomista, biegły sądowy w  obszarze upadłości, restrukturyzacji, 
wyceny przedsiębiorstw i odpowiedzialności zarządzających na gruncie cywilnym, karnym, karnym skarbowym oraz 
w postępowaniu podatkowym. Pełni funkcję syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego i nadzorcy układu w wielu 
skomplikowanych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, m.in. zarządza masą upadłości dużej 
instytucji finansowej. Doradza zarządom spółek (w tym giełdowych) w zakresie zarządzania kryzysowego, również 
w  roli kryzysowego interim menedżera. Uczestniczył w  inauguracyjnych pre-packach w  Polsce; pełnił funkcję 
nadzorcy sądowego w  pierwszym prawomocnie zatwierdzonym układzie w  branży OZE. Wykładowca Uczelni 
Łazarskiego w  Warszawie z  zakresu upadłości oraz restrukturyzacji oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, prelegent podczas licznych wydarzeń dla menedżerów i  przedsiębiorców. Wiceprzewodniczący 
Prezydium Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda, a także członek American 
Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor licznych artykułów 
z zakresu restrukturyzacji i upadłości.  

Grzegorz Rykaczewski - Analityk sektora rolno spożywczego, Santander Bank Polska SA.
Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o  specjalności Polityka 
Międzynarodowa i Integracja Europejska oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły 
Głównej Handlowej. W latach 2014-15 zajmował się analizami rynku mięsa czerwonego w Departamencie Analiz 
Makroekonomicznych i  Sektorowych Banku Gospodarki Żywnościowej. Od 2005 do 2014 r. pracował w  Agencji 
Rynku Rolnego. Autor artykułów naukowych z dziedziny pomocy publicznej w rolnictwie oraz kilkuset komentarzy, 
artykułów i  informacji prasowych dotyczących sytuacji na rynkach rolnych. Zwycięzca oraz zdobywca wyróżnień 
w konkursie prognoz cen produktów rolnych, organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita.
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Piotr Janik - Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii PJLEGAL
W przeszłości Partner w kancelarii prawnej związanej z Deloitte a następnie radca prawy w grupie Euler Hermes. 
Ponad 20 lat doświadczenia m.in. w  branży finansowej, ubezpieczenia należności, transportowej, oil&gas. 
Doświadczenie w transakcjach polskich jak i międzynarodowych.

Seweryn Żołyniak,CFA - Ekspert ds. Analiz Sektorowych, Alior Bank SA
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadacz tytułu CFA oraz licencji Maklera papierów 
wartościowych. Specjalizuje się w sektorze nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, budownictwa oraz 
produkcji materiałów budowlanych. W przeszłości analityk inwestycyjny w funduszu typu VC oraz analityk 
obligacji korporacyjnych w domu maklerskim, gdzie m.in. wspierał deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych 
w pozyskiwaniu finansowania w bankach i funduszach inwestycyjnych. 

Marta Piechel - Dyrektor Zarządzająca, Członek Zarządu Expeditors Polska sp. z o.o
Z firmą związana od 14 lat, z branżą TSL od 2005. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej na kierunku Organizacja 
Transportu. W przeszłości pracownik armatora CMA-CGM w dziale logistyki kontenerowej w Dublinie. W firmie 
Expeditors doświadczenie m.in. w zakresie spedycji oceanicznej, prowadzenia szkoleń, zarządzania jakością oraz 
procesami, rozwoju klienta. Z firmą Expeditors Polska zdobywca wyróżnień i nagród w Rankingu Firm Logistycznych 
DGP, na Gali TSL organizowanej przez Eurologistics, komentatorka w prasie branżowej. 


