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Michał Karwasiński jest starszym prawnikiem, specjalizującym się w prawie rynku
kapitałowego, prawie handlowym i finansowym. Na co dzień zajmuje się świadczeniem usług
prawnych i doradczych na rzecz domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w
obszarze regulacji rynku kapitałowego, reprezentuje Klientów w postępowaniach
administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także prowadzi projekty
wdrożeniowe systemów zarządzania ryzykiem.
Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywał także podczas 3- letniej
pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Wydziale Nadzoru Finansowego DFL. W
ramach wykonywanych obowiązków był analitykiem finansowym portfela domów maklerskich,
a także jako prawnik był członkiem zespołu wdrażającego regulacje adekwatności kapitałowej
i zarządzania ryzykiem dla firm inwestycyjnych (CRD I, II i III) na gruncie polskiego systemu
prawnego. Pracował nad projektami zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
aktów wykonawczych, a także przygotowywał stanowiska KNF w zakresie ich stosowania i
wykładni. Z ramienia KNF uczestniczył w wymianie doświadczeń w zakresie nadzoru nad
domami maklerskimi opartego na analizie ryzyka z holenderskim organem nadzoru, a także
był jednym z prowadzących seminarium TIFS organizowane dla przedstawicieli organów
nadzoru z przeszło 20 krajów. Reprezentował także KNF w ramach prac Komisji Europejskiej
nad tworzeniem projektu CRD IV.
Michał Karwasiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jego pracy magisterskiej była analiza
dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy
wykupach typu MBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę magisterską dotyczącą sekurytyzacji
jako narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych. Od
2013 r. Michał Karwasiński jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie pod opieką naukową Prof. Aleksandra Chłopeckiego przygotowuje

rozprawę doktorską dotyczącą problematyki innowacyjnych instrumentów finansowych.
Ponadto Michał Karwasiński jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy
Prawa (PSEAP), w ramach którego podejmuje analizę law & economics regulacji
adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych.
Michał Karwasiński posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe – prowadził
szkolenia z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym w ramach kursów dla maklerów
papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz agentów firmy inwestycyjnej,
szkolenia dedykowane dla kadr menedżerskich oraz specjalistów instytucji finansowych, jak
również był prelegentem w ramach organizowanego przez KNF seminarium CEDUR oraz
szeregu komercyjnych konferencji dotyczących regulacji prawnych na rynku kapitałowym.

