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Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. 

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu 

Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W zakresie swoich 

obowiązków, Krzysztof Rożko sprawował nadzór i koordynował pracę zespołu prawników 

kompleksowo obsługujących towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, 

w tym obsługę transakcji nieruchomościowych i sekurytyzacyjnych, doradztwo w projektach 

przekształceń i reorganizacji spółek, zbywania oraz nabywania przedsiębiorstw, oraz obsługę 

inwestycji typu private equity. 

 

Wcześniej, przez ponad 6 lat Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe 

Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), 

w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie min. był Głównym Specjalistą ds. 

regulacyjnych i systemowych. W zakresie jego obowiązków było udzielenie zezwoleń 

związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy 

inwestycyjnych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień instytucją państwowym i prywatnym w 

sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz współpraca z 

odpowiednimi organami sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem instytucji wspólnego 

inwestowania w innych krajach. Brał udział w tworzeniu wielu aktów normatywnych oraz ich 

nowelizacji. 

 

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krzysztof Rożko był 

prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się bieżącą 

obsługą klientów, sporządzaniem projektów opinii prawnych, pozwów, opracowywaniem 

projektów aktów prawnych oraz prowadził samodzielną obsługę jednej z firm zarządzających 

narodowym funduszem inwestycyjnym. 

 

Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył z wynikiem 

bardzo dobrym obroniwszy pracę magisterską napisaną pod kierunkiem naukowym Dr M. 

Modrzejewskiej, „Charakter prawny i specyfika funkcjonowania towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych jako organu funduszu inwestycyjnego.” 

 



Krzysztof Rożko jest autorem licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki 

prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku 

kapitałowego, w szczególności sekurytyzacji wierzytelności. Jego publikacje ukazywały się w 

czołowych czasopismach i gazetach, w tym m.in. "Gazeta Giełdy Parkiet" i "Gazeta Prawna". 

Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach 

poświęconych funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. 

 

Krzysztof Rożko prowadzi szkolenia aplikantów radcowskich oraz radców prawnych 

organizowane przez Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie w zakresie prawa rynku 

kapitałowego. 


