
CEL 

Zmieniające się otoczenie rynkowe i regulacyjne powoduje, że przed działem compliance stawia się coraz więcej zadań i

pojawiają się nowe wyzwania. Zarządzanie zgodnością w sytuacji ciągłego kryzysu, zmieniająca się legislacja, obowiązki w

raportowaniu danych ESG, nowe technologie, czy zagrożenia związane z sankcjami międzynarodowymi powodują, że

konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań i wiedzy.

Przed każdym Compliance Officerem stoi dziś szereg wyzwań wymagających ogromnej wiedzy, umiejętności i

doświadczenia, dlatego spotkajmy się w dniach 27-28 lutego 2023 r. w Warszawie podczas VIII Forum Compliance

Officer. Podczas 8 edycji wydarzenia będziemy mówić o tym co najważniejsze w pracy działów compliance, dyskutować,

tworzyć nowe idee, wymieniać się pomysłami.

Liczymy, że dołączysz do naszej społeczności i wniesiesz swoje doświadczenia do jednej z najbardziej wartościowych

platform dla środowiska compliance na polskim rynku.

Wśród prelegentów znajdziecie Państwo wybitnych ekspertów - praktyków, którzy w swej codziennej pracy poruszają się

na polu compliance, inicjując rozmaite nowatorskie rozwiązania.

Dajemy Ci inspiracje, wiedzę, możliwość poznania znakomitych praktyków, czas na networking oraz możliwość rozwoju. W

zamian liczymy na Twoją obecność i zaangażowanie oraz otwarty umysł. Do zobaczenia podczas VIII Forum Compliance

Officer!

#Dwa dni solidnej dawki inspiracji i rzetelnej wiedzy

#Kilkanaście prelekcji w formie praktycznych case studies

#Kilkunastu znakomitych ekspertów - praktyków z różnych branż

#Kilka paneli dyskusyjnych - okazja do interakcji prelegentów z uczestnikami

#Setka zaangażowanych uczestników - okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania wartościowych kontaktów

Warszawa  

27 ‑ 28 lutego 2023

Polonia Palace Hotel

VIII Forum Compliance Officer
2695 zł netto do 28 lutego 



Uczestnikom gwarantujemy:

▪ Najwyższą jakość merytoryczną = wystąpienia wyłącznie doświadczonych ekspertów – praktyków z różnych branż

▪ Liczne inspiracje i sesje motywujące do działania i zmian

▪ Atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy i kreowaniu nowych pomysłów

▪ Liczne okazje do integracji i interakcji

▪ Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
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PROGRAM 

Poniedziałek, 27 lutego

08:00 
Rejestracja uczestników, poranna kawa

08:50 
Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu 

09:00 
PANEL DYSKUSYJNY - Aktualne wyzwania i trendy w zakresie compliance. Nowe kierunki rozwoju

 Moderator: Magdalena Simkowska-Gawron, Ekspertka ds. etyki i compliance, ING Hubs Poland 

 Joanna Tomaszewska, Radca Prawny, Head of Privacy & Compliance, Huuuge Group 

 Magdalena Góralska, Senior Compliance Manager, CBRE 

 Tomasz Kokoszka, Dyrektor Działu Prawnego & Compliance, Signify 

 Krzysztof Zagrajek, Business Ethics & Compliance Officer, Carlsberg Polska Sp. z.o.o. 

▪ Nowe wyzwania stojące przed działami zgodności w 2023 roku

▪ Propagowanie wiedzy z zakresu compliance w organizacji w czasach wojny, kryzysu i pandemii

▪ Compliance Officer – samodzielna czy osamotniona jednostka w korporacji?

▪ Utrzymanie oraz wzmacnianie zakresu compliance w spółkach

▪ Zakres odpowiedzialności Compliance Officera w sytuacji zmieniającej się legislacji

▪ Rekomendowany model compliance w czasach pogarszającej się koniunktury

▪ Kluczowe wyzwania we współpracy jednostki compliance z innymi działami

10:00 
Wpływ sankcji gospodarczych na bieżące procesy compliance w przedsiębiorstwach

 Radosław Lewandowski, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji, Rzecznik Etyki Grupy Kapitałowej, PKP

Energetyka SA 

▪ Praktyczne problemy z weryfikacją kontrahentów w świetle list sankcyjnych

▪ Zgodność z sankcjami a ryzyko biznesowe

10:45 
Przerwa na kawę oraz networking
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Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany

doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Forum!

11:05 
Analiza ryzyka w dobie kryzysu

 Kamil Hanuszczak, Group Risk and Compliance Manager, Allegro Sp. z o.o. 

▪ Zarządzanie ryzykiem compliance – identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk

▪ Jakie są największe ryzyka w czasach trudnych i kryzysowych?

▪ Współpraca obszaru compliance z organizacją w obliczu nieznanych do tej pory ryzyk

▪ Jak minimalizować ryzyka?

▪ Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

11:50 
Wnioski z niepublikowanych decyzji Prezesa UODO z 2022 r.

 Ewelina Kęciek, Adwokat, Kancelaria Prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis 

▪ Prezentacja kluczowych statystyk z działalności Prezesa UODO i prognoza na 2023 r.

▪ Omówienie wybranych, niepublikowanych decyzji Prezesa UODO obejmujących zagadnienia m.in. marketingu,

dochodzenia roszczeń, pracowników, COVID-19, naruszeń ochrony danych.

▪ Rekomendacje na 2023 r. – na co zwrócić szczególną uwagę w świetle dotychczasowej praktyki Prezesa UODO

12:35 
PANEL DYSKUSYJNY - Wdrożenie systemu whistleblowing – dobre praktyki

 Moderator: Marcin Klimczak, Partner, Lider Zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć, PwC Polska 

 Martyna Ściborowska, Dyrektor Działu Compliance 

 Jakub Staśkiewicz, Dyrektor ds. Prawnych i Compliance, Vision Express SP Sp. z o.o. oraz VE Bułgaria EOOD 

 Radosław Lewandowski, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji, Rzecznik Etyki Grupy Kapitałowej, PKP

Energetyka SA 

▪ W jaki sposób budować zaufanie do systemu whistleblowing w organizacji?

▪ W jaki sposób dobrać odpowiednie rozwiązanie?

▪ Jak budować pozytywny wizerunek Sygnalisty w organizacji?

▪ Jak przekonać pracowników do sygnalizowania nieprawidłowości?

13:35 ‑ 00:00 
Lunch

14:20 
Należyta staranność w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających i ochrony sygnalistów

 Daria Graczyk, Manager, Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC Polska 
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 Anna Stefaniuk-Kemona, Senior Consultant, PwC Polska 

▪ Praktyczne aspekty rozpatrywania spraw z kanałów whistleblowingowych

▪ Modelowe postępowanie wyjaśniające

▪ Jak prowadzić postępowania wyjaśniające nie narażając sygnalistów na działania odwetowe?

▪ Czynniki wpływające na skuteczność wewnątrzfirmowych kanałów do zgłaszania nadużyć

15:05 
PANEL DYSKUSYJNY - Technologie w procesie whistleblowingu a ochrona sygnalistów

 Moderator: Robert Gniezdzia, Radca Prawny, RGN Legal 

 Katarzyna Abramowicz, Radczyni Prawna, Prezes Zarządu, Sygnanet 

 Rafał Barański, Prezes Zarządu, braf.tech 

 Rafał Hryniewicz, Prezes Zarządu, E-nform Sp. z o.o. 

15:50 
Jak budować pozytywny wizerunek Compliance Officera w organizacji?

 Wojciech Dziomdziora, General Counsel, Chief Compliance Officer, Nexera Sp. z o.o. 

▪ Jak stworzyć silną markę osobistą?

▪ Narzędzia niezbędne do budowania wiarygodnej marki osobistej

16:20 
Kompetencje miękkie jako narzędzie pracy Compliance Officera – kluczowa umiejętność czy zbędny dodatek?

 Magdalena Simkowska-Gawron, Ekspertka ds. etyki i compliance, ING Hubs Poland 

▪ Chief Compliance Officer – lider w czasach kryzysu

▪ Kompetencje nowoczesnej funkcji compliance

▪ Skuteczna komunikacja i wpływanie na procesy w organizacji

▪ Inicjowanie współpracy i elastyczność działań

17:05 
Zakończenie 1 dnia Forum

Wtorek, 28 lutego
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08:30 
Rejestracja uczestników, poranna kawa

08:55 
Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu 

09:00 
PANEL DYSKUSYJNY - ESG a Compliance – najlepsze praktyki

 Moderator: Agnieszka Oleksyn-Wajda Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelnia

Łazarskiego w Warszawie 

 Sławomir Brzózek, Dyrektor ds. ESG, ENERIS 

 Jolanta Pobudejska, Manager w zespole ESG, PwC Polska 

 Maciej Krzysztoszek, Menedżer ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG, Grupa Amica 

▪ Budowanie wartości firmy a compliance

▪ Obowiązek czy szansa – oczekiwania kluczowych interesariuszy

▪ Standardy sprawozdawczości niefinansowej

▪ Przeszkody na drodze do zgodności z ESG

▪ Wyzwania w zakresie zbierania danych w zakresie ESG - praktyczne metody i narzędzia

▪ Praktyka raportowania

10:00 
HR compliance - przewodnik

 Marzena Rosler-Borakiewicz, Radca Prawny, Partner, Dyrektor HR, Filipiak Babicz Legal 

▪ Rola funkcji personalnej w zarządzaniu compliance

▪ A wszystko zaczyna się od udanej rekrutacji…

▪ Współpraca przy budowie etycznej kultury organizacyjnej

▪ Znaczenie poziomu zaangażowania pracowników dla skuteczności działań compliance

▪ Compliance w HR-ach – często niedostrzegane ryzyko

10:45 
Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany

doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Forum!

11:05 
Compliance w sektorze finansowym jako drogowskaz i benchmark zmian w systemach compliance w innych sektorach

 Paweł Roszkowski, Head of Compliance, UNIQA Polska 
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▪ Znaczenie funkcji compliance w sektorze finansowym

▪ Regulacje prawne i nadzorcze określające obowiązki instytucji finansowych

▪ Wpływ zmian w zakresie compliance w sektorze finansowym na inne sektory

11:50 
Praktyczne aspekty wdrażania i promocji compliance na rynkach nieregulowanych

 Emilia Lange-Cichocka, Lean Manager&Compliance Officer, Apsys Polska S.A. 

▪ Wyzwania compliance na rynku nieregulowanym

▪ Środki komunikacji compliance wewnątrz przedsiębiorstwa oraz skuteczne sposoby na zaangażowanie organizacji

▪ Pułapki oraz wyzwania wdrażania compliance w sektorze nieuregulowanym

12:35 
Nowe technologie AI i RPA, jako pomoc z zapewnianiu zgodności działania firmy z zasadami

 Piotr Żyłka, Compliance & AML Officer, Ekspert z zakresu compliance, Kancelaria DGTL Kibil Piecuch & Wspólnicy 

▪ Compliance Tech – narzędzia i nowe technologie w służbie compliance

▪ Automatyzowanie pracy Compliance Officera w praktyce – przykłady rozwiązań

▪ Jak perspektywa biznesowa, technologiczna spotyka się z perspektywą regulacyjną i prawną?

▪ Potencjalne ryzyka związane z automatyzacją

13:20 
Lunch

14:00 
Nowelizacja przepisów KSH a nowe obowiązki dla Compliance Officerów

 Marcin Gabryszak, Head of Legal and Compliance, Burda Media Polska Sp. z o.o. 

▪ Jak bezpiecznie zarządzać biznesem? Odpowiedzialność kadry menadżerskiej z perspektywy compliance w wyniku

nowelizacji prawa handlowego w Polsce

▪ Pracodawca wobec prawa karnego – minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności kadry kierowniczej

14:45 
Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle nowego projektu ustawy – ryzyka i wyzwania dla
działów compliance

 Michał Babicz, Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych, Filipiak Babicz Legal 

15:30 
UOKIK, KNF, NBP – praktyczne podsumowanie i zestawienie kar nakładanych przez organy

 Krzysztof Witek, Adwokat, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
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16:15 
Zakończenie Forum
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PRELEGENCI 
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Katarzyna Abramowicz
Radczyni Prawna, Prezes Zarządu Sygnanet 

Radczyni Prawna, była przedstawicielka KIRP w Brukseli. Współtworzyła takie serwisy

jak Przelewy24.pl, Bilety24.pl, Sygnanet.pl, Specfile.pl, Specprawnik.pl oraz OdUslug.pl.

Od ponad 20 lat interesuje się przekazywaniem informacji i danych przez Internet, e-

commercem, nowymi technologiami oraz obszarami cybersec, regtech i fintech.

Prelegentka wielu konferencji i paneli dyskusyjnych LegalTech i Cybersecurity,

mentorka Women in Law oraz Global Legal Hackathon, laureatka 50 najbardziej

kreatywnych w biznesie, nominowana do nagrody European Women of Legal Tech

2020 oraz wykładowczyni SWPS na studiach podyplomowych „Legaltech i innowacje

w branży prawniczej”. 

Michał Babicz
Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych Filipiak Babicz Legal 

Prawnik procesualista z ponad 10-letnimi doświadczeniem. Założyciel

FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna. Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje

i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem

prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące

przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW,

New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również

cyberprzestępczości. Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji

finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów

rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów,

członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach

karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele

posiłkowi). Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako

obrońca. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackie. Jest

absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji.

Posługuje się językiem angielskim i włoskim. Prawnik Lider w PL w kategorii „Prawo

karne dla biznesu” wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2019. 
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Rafał Barański
Prezes Zarządu braf.tech 

Absolwent informatyki ze specjalizacją w bezpieczeństwie, szyfrowaniu oraz

zarządzaniu bazami danych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z IT związany

od 2001 roku. W swojej dotychczasowej karierze pracował dla firm z branży

gamingowej, finansowej oraz informatycznej. W braf.tech odpowiada za kontakty

biznesowe oraz nadzór architektoniczny i merytoryczny nad najważniejszymi

projektami firmy. Jest szczególnie dumny z projektu SaraNext, tj. systemu IAM

(Identity and Access Management), stworzonego dla globalnej firmy technologicznej

ABB i wykorzystywanego przez wszystkich jej pracowników oraz whiblo aplikacji dla

zgłaszania naruszeń przez sygnalistów. 

Sławomir Brzózek
Dyrektor ds. ESG ENERIS 

Ekspert-praktyk ESG i CSR, z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu i realizacji

programów zaangażowania społecznego oraz transformacji systemów zarządzania

w kierunku ich zgodności z oczekiwaniami i wymogami ESG/CSR dla wielu firm (m.in.

Coca Cola, P&G, Henkel, Unilever, Żywiec Zdrój, Velvet). Konsultant, trener

i szkoleniowiec. Wykładowca ESG na Uczelni Łazarskiego. Współtwórca inicjatywy

społecznej „Faceci w Zieleni”. Ekspert konkursu „Dobroczyńca Roku”, mentor

w programie „Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju” Stowarzyszenia Organizacji

Narodów Zjednoczonych w Polsce oraz w programie wolontariatu studenckiego

„Projektor”. 

Wojciech Dziomdziora
General Counsel, Chief Compliance Officer Nexera Sp. z o.o. 

General Counsel i Chief Compliance Officer w grupie telekomunikacyjnej NEXERA,

radca prawny, menadżer, działacz społeczny i gospodarczy. Ukończył Wydział Prawa

na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe poświęcone prawu autorskiemu

i mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia MBA na Akademii J. Koźmińskiego

oraz studiował zarządzanie strategiczne w Wielkiej Brytanii. Jest specjalistą prawa

telekomunikacji, autorskiego, mediów, nowych technologii i rynków regulowanych.

W latach 2006-2007 był członkiem KRRiT. Wcześniej pracował w TVN, w MKiDN,

gdzie był dyrektorem Departamentu Prawnego oraz w Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów. Po odejściu z KRRiT pracował m.in. w Orange Polska, gdzie sprawował

wysokie funkcje menadżerskie. Następnie w latach 2014 – 2019 prowadził praktykę

prawniczą jako Counsel w kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, gdzie doradzał

wielu wiodącym na polskim rynku firmom różnych branż i sektorów. Jest członkiem

Komisji Prawa Autorskiego, autorem publikacji prawniczych, prelegentem

na branżowych konferencjach. 



VIII Forum Compliance Officer

(19365) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  

Marcin Gabryszak
Head of Legal and Compliance Burda Media Polska Sp. z o.o. 

Wcześniej General Counsel w „Edipresse Polska” S.A. Adwokat przy Okręgowej Radzie

Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze mediów,

współpracując z wiodącymi firmami mediowymi oraz zarządzając ich działami

prawnymi, w tym jako General Counsel oraz Head of Legal and Compliance. Zajmuje się

całościowym doradztwem w zakresie bieżącego funkcjonowania biznesu mediowego,

w tym w obszarze Compliance (również RODO), rozwiązywania sporów, własności

intelektualnej, prawa reklamy, czy kwestii pracowniczych. Ma doświadczenie

we współpracy z kadrami kierowniczymi (w tym z zarządem) przy rozwiązywaniu

bieżących problemów prawnych firm mediowych. Brał udział w obsłudze

skomplikowanych procesów transakcyjnych.  Prelegent na wielu konferencjach

branżowych oraz autor szeregu artykułów dla czasopism branżowych. Jest

absolwentem prawa na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również studia

podyplomowe z prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego, a także

studia podyplomowe z bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada certyfikat audytora

wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem. 

Robert Gniezdzia
Radca Prawny RGN Legal 

Radca prawny i menedżer prowadzący kancelarię RGN Legal, która pomaga

przedsiębiorcom i członkom zarządów minimalizować ryzyka prawne związane

z zajmowanymi funkcjami. Wspiera wspólników i zarządy w sporach korporacyjnych

a także doradza klientom instytucjonalnym z zakresie projektowania optymalnych

procedur compliance. Występuje w sprawach karnych gospodarczych, karnych

skarbowych oraz w postępowaniach gospodarczych. Autor licznych komentarzy

i wystąpień publicznych z obszaru prawa karnego i compliance, w szczególności

poświęconych problematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ochrony

sygnalistów. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie. Absolwent

studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów. Ukończył także studia

Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 
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Magdalena Góralska
Senior Compliance Manager CBRE 

Licencjonowany mediator, prawniczka z wieloletnim doświadczeniem

w kompleksowym wsparciu z zakresu compliance oraz ładu korporacyjnego. Karierę

zawodową rozpoczynała w kancelarii prawnej, następnie kontynuowała

w międzynarodowych korporacjach, w tym, jako Dyrektor Działu Compliance,

Nieruchomości Komercyjnych na Europę Środkowo – Wschodnią w BNP Paribas SA.

Aktualnie, jako Senior Compliance Manager spółki CBRE, światowego lidera na rynku

nieruchomości, udziela wsparcia w szeroko rozumianym compliance, w szczególności

w zakresie etyki i standardów, procesu wdrożeń polityk, przeciwdziałania praniu

pieniędzy, analizy ryzyka, ochrony sygnalistów, przyjmowania i analizy zgłoszeń

o nieprawidłowościach oraz prowadzenia postępowań wewnętrznych. Prowadziła

transgraniczne projekty compliance. Jest członkiem Komisji ds. dochodzeń

wewnętrznych oraz Komitetu ds. CSR. Jako pasjonatka ludzi, promuje wartości

i postawy prospołeczne. Jest autorką i prezenterką licznych szkoleń. Skupia się

na szerokim propagowaniu podnoszenia świadomości compliance. Ukończyła studia

podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zarządzania oraz wyceny

nieruchomości. Uzyskała certyfikat oraz wpis na krajową listę audytorów oraz

kontrolerów wewnętrznych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Wiedzę

z zakresu compliance pogłębiła na studiach podyplomowych „Compliance

w organizacji” na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Licencję mediatora

zdobyła przy Polskim Centrum Mediacji. 

Daria Graczyk
Manager, Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć PwC Polska 

Jest Managerem w Zespole Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć PwC.

W swojej dotychczasowej karierze zdobyła szeroką wiedzę i bogate doświadczenie

w obszarze dochodzeń i audytu śledczego, audytu finansowego, przeciwdziałania

praniu pieniędzy oraz compliance. Przed dołączeniem do praktyki forensic, była

odpowiedzialna za badanie sprawozdań finansowych lokalnych i zagranicznych firm

oraz weryfikację ich zgodności z polskimi i międzynarodowymi standardami

rachunkowości. Jest Certyfikowanym Managerem Systemu Zgłaszania

Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów (certyfikat wystawiony w 2021 roku przez

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej), a także Certyfikowanym Specjalistą ds.

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS). 

Kamil Hanuszczak
Group Risk and Compliance Manager Allegro Sp. z o.o. 

Posiada 15-letnie doświadczenie w branży IT. Działający na styku technologii, biznesu

i prawa. Aktywnie odpowiada za wdrażanie i utrzymanie nowych wymogów

i standardów w obszarach Zarządzanie Ryzykiem, Compliance, Ciągłości Działania oraz

Zarządzania Kryzysowego. Zgadza się z powiedzeniem – “no risk = no fun” ale również

dodaje, “better safe, than sorry”, w swojej pracy stara godzić się te dwa przeciwstawne

żywioły." 
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Rafał Hryniewicz
Prezes Zarządu E-nform Sp. z o.o. 

Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Certyfikowany analityk

kryminalny (WSPol. w Szczytnie), kontroler wewnętrzny (PIKW), audytor wewnętrzny

w zakresie normy ISO 27001 (PCBC S.A.). Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu

oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Współautor książki "Sygnaliści

w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości";

(2019) oraz autor wielu publikacji w tym zakresie. Współautor raportu z badań

„Systemy dla sygnalistów w gminach w Polsce” (2021) prezentującego wyniki badań

naukowych przeprowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Prelegent na wielu konferencjach i wydarzeniach poświęconych tematyce compliance,

kontroli i audytu. Wykładowca na kilku polskich uczelniach wyższych (m.in.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) z zakresu whistleblowingu, przeciwdziałania

korupcji i konfliktowi interesów oraz analizy informacji. Współtwórca pierwszych

w Polsce studiów podyplomowych (UE w Poznaniu) dedykowanych problematyce

sygnalistów - „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów

(whistleblowing)”. Wieloletni menedżer zarówno w podmiotach sektora publicznego

jak i prywatnego. Od 2017 roku prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. - firmy

informatyczno-doradczej działającej w obszarzemcompliance, która jest producentem

nowoczesnej platformy whistleblowingowej. W latach 2018 - 2021 dyrektor

operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, gdzie także pełnił funkcję

pełnomocnika certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

i Ciągłości Działania. W latach 2016-2018 w PCBC S.A. (polska jednostka

certyfikująca) zbudował i kierował pionem kontroli wewnętrznej, a następnie pionem

bezpieczeństwa wewnętrznego. Wcześniej, przez prawie 20 lat służył w Policji oraz

służbach specjalnych. Jako oficer pionu kryminalnego Policji (m.in. naczelnik wydziału

kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnego rodzaju przestępstw,

w tym gospodarczych i korupcyjnych. W CBA zbudował profesjonalny wydział

analityczny (analiza strategiczna i kryminalna), którym zarządzał przez kilka lat jako

naczelnik wydziału. W 2012 roku - jako ekspert w ramach projektu unijnego - doradzał

jednej z mołdawskich służb specjalnych w zakresie budowy efektywnego pionu

analitycznego. W 2013 zainicjował, a następnie do 2015 r. koordynował współpracę

komórek analitycznych czterech polskich służb specjalnych, m.in. w obszarze szkoleń

analitycznych. 
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Ewelina Kęciek
Adwokat Kancelaria Prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis 

Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia

podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa nowoczesnych

technologii zorganizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego. Przed dołączeniem

do kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis współpracowała z warszawskimi

kancelariami zajmującymi się m.in. ochroną danych osobowych i obsługą podmiotów

z branży e-commerce. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz

przepisach regulujących branżę e-commerce, w tym przepisach konsumenckich. Swoją

wiedzę w tym zakresie wykorzystuje działając na rzecz klientów z różnych sektorów

gospodarki. Posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów oceny zgodności

z przepisami ochrony danych osobowych i wdrożeniu wymogów RODO, w tym

w prowadzeniu szkoleń w kilkunastu spółkach. Była członkiem zespołu Inspektora

Ochrony Danych w jednej z wiodących grup mediowych w Polsce. Opiniuje i sporządza

wewnętrzną dokumentację RODO oraz dokumentację na strony internetowe,

uczestnicząc w projekcie od powstania idei do jego pełnej implementacji. 

Marcin Klimczak
Partner, Lider Zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC Polska 

Jest Partnerem w firmie doradczej PwC, na co dzień prowadzi Zespół usług śledczych

i zarządzania ryzykiem nadużyć w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich. Posiada ponad

20-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania i zwalczania nadużyć oraz

nieprawidłowości, włączając w to śledztwa gospodarcze, projekty związane

z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, a także śledztwa i przeglądy związane

ze zgodnością procedur z regulacjami, w tym badania zgodności z regulacjami

antykorupcyjnymi. W trakcie swojej kariery zdobywał doświadczenie w polskich

organach ścigania, prowadząc śledztwa dotyczące oszustw podatkowych, przemytu

i podrabiania towarów oraz prania pieniędzy, a także współpracując z OLAF

(Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych). Ukończył studia

prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, jest ekspertem ds. przeciwdziałania

oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji (CFE). 
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Tomasz Kokoszka
Dyrektor Działu Prawnego & Compliance Signify 

Dyrektor Działu Prawnego & Compliance w globalnej firmie Signify, oferującej

rozwiązania i systemy oświetleniowe dla profesjonalistów i konsumentów. Zarządza

kwestiami prawnymi i compliance w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej

(Eastern Europe), w tym zapewnia obsługę prawną dla grupy spółek Signify, kieruje

programem compliance w regionie EE oraz zapewnia monitorowanie i wdrażanie zmian

regulacyjnych. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w praktycznym

doradztwie na rzecz biznesu w obszarze prawa korporacyjnego, prawa ochrony

konkurencji, dystrybucji, prywatności i compliance, poprzednio w branży automotive.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa

Amerykańskiego. Zwolennik standaryzacji i upraszczania obsługi prawnej firmy. 

Maciej Krzysztoszek
Menedżer ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG Grupa Amica 

Menedżer ds. komunikacji korporacyjnej i ESG Grupy Amica, w której odpowiada

za komunikację zewnętrzną i relacje z mediami, komunikację wewnętrzną i obszar

zrównoważonego rozwoju. Wcześniej przez ponad 8 lat związany z PR-em

finansowym, najpierw w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w którym realizował

kampanie społeczne i odpowiadał za kontakty z mediami, a następnie w towarzystwie

ubezpieczeniowym LINK4, gdzie pełnił funkcję rzecznika prasowego i menedżera

komunikacji korporacyjnej. Od 2018 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Public

Relations i koordynator Klubu investor relations PSPR. Ma także ponad 8-letnie

doświadczenie dziennikarskie, które przez lata zdobywał w redakcjach biznesowych,

m.in. TVN CNBC, TV Biznes, Bloomberg Businessweek Polska i Rzeczpospolita. Jest

absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu

Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Emilia Lange-Cichocka
Lean Manager&Compliance Officer Apsys Polska S.A. 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła

podyplomowe studia International Marketing Management. Posiada m.in. Certyfikat

Approved Compliance Officer, LEAN Green Belt. Specjalizuje się w oswajaniu szeroko

pojętych zamian w środowisku biznesowym. Posiada kilkuletnie doświadczenie

w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, doradza

w zakresie AML w polsko-francuskiej spółce będącej deweloperem i zarządcą

nieruchomości komercyjnych. Realizowała szereg projektów szkoleniowych

i implementujących nowoczesne rozwiązania w zakresie identyfikacji i weryfikacji

Klienta, beneficjenta rzeczywistego w sektorze niefinansowym. Odpowiada za oceny

ryzyka, procedury AML instytucji obowiązanej, zapewnia zgodność działań biznesu

z wytycznymi prawnymi. 
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Radosław Lewandowski
Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji, Rzecznik Etyki Grupy Kapitałowej
PKP Energetyka SA 

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji w PKP Energetyka oraz Rzecznik

Etyki Grupy Kapitałowej PKP Energetyka. Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem

oraz compliance w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka, promowanie standardów

etycznych, a także wdrożenie i praktyczną realizację Dyrektywy o Sygnalistach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz compliance

w sektorze kolejowym i energetycznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej, studiów

Executive MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych

Szkoły Głównej Handlowej w zakresie audytu śledczego. Certyfikowany Menedżer

Ryzyka oraz Certyfikowany Compliance Officer. 

Agnieszka Oleksyn-Wajda
Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelnia Łazarskiego w
Warszawie 

Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Współtwórca i kierownik

Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody oraz studiów podyplomowych Prawo

w Biznesie Nowych Technologii. Twórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo

Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego. Radca prawny z kilkunastoletnim

doświadczeniem w doradztwie w ramach KPMG. Członek grupy roboczej Sustainable

Fashion Consumption. W 2020 r. członek grupy roboczej - Promoting broader climate

action z ramienia Uczelni Łazarskiego jako organizacji wspierającej Fashion Climate

Charter. EU Climate Pact Ambassador powołany przez Komisję Europejską.

Wiceprezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan oraz

członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych

Tekstyliów. Członek Komitetu CSR we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP).

Delegat na Zgromadzeniu OIRP Warszawa oraz Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Autorka publikacji, raportów oraz analiz w zakresie wpływu branży mody

na środowisko naturalne. Prelegentka i organizatorka konferencji, wykładowczyni.

Członkini rady programowej Carbon Footprint Summit 2021. Mentorka Programu

Mentoringowego 2021, 2022 Fundacji Liderek Biznesu. Mentorka Programu

„Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych

w Polsce (edycja studencka)”. Autorka publikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

w sektorze mody (Rzeczpospolita, Wirtualna Polska, TVN24, Vogue, Nowy Marketing,

Notes from Poland, Prawo.pl, Teraz środowisko.pl, Anywhere.pl, Fashion Biznes).

Speaker na konferencjach (Tedex Countdown, Creative Forum przy Forum

Ekonomicznym, Puls Biznesu Power to Women, Kongres Polska Chemia, The Future

of Europe, The Future of the Clothing and Textile Industry, Sewing Conference for

Professionals, Branded-Fashion, New Tech Trends Conference, Fashion Economy,

Konferencje Fashion Revolution). Top 10 Linkedin Influencer w plebiscycie w 2022 r.

Klubu Inteligencji Biznesu (wybór społeczności). 
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Jolanta Pobudejska
Manager w zespole ESG PwC Polska 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Zanim dołączyła

do zespołu ESG była odpowiedzialna za pracę Działu Compliance i Ryzyka w spółce

z Grupy GPW. Przez wiele związana z Komisją Nadzoru Finansowego jako kierownik

zespołu nadzorującego obowiązki informacyjne emitentów giełdowych oraz komitety

audytu. W PwC odpowiada za obszar raportowania niefinansowego zgodnie

z wymogami Taksonomii. 

Marzena Rosler-Borakiewicz
Radca Prawny, Partner, Dyrektor HR Filipiak Babicz Legal 

Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich

przestrzegania, w celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo

działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak

by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.W każdym przedsiębiorstwie

potrafi trafnie zdiagnozować sytuacje z zakresu relacji pracowniczych, zaproponować

konkretne rozwiązania i pomóc w ich wdrożeniu. Wszystko to z myślą o zapewnieniu

prawidłowych i komfortowych warunków pracy. Kompleksowo zajmuje się

wdrożeniem niezbędnych procedur oraz dokumentacji w ramach systemu zgłaszania

nieprawidłowości, raportowania niepożądanych zachowań, występujących

w organizacji (whistleblowing) oraz pełną obsługą wszystkich zgłoszonych

nieprawidłowości. 
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Paweł Roszkowski
Head of Compliance UNIQA Polska 

Compliance Officer, Radca prawny z ugruntowanym doświadczeniem kształtowania

i realizacji funkcji Compliance w instytucjach finansowych. Swoje umiejętności

zawodowe zdobywał pracując w spółkach Grupy ING, Grupy Nationale-Nederlanden,

Grupy AXA, a obecnie odpowiedzialny jest za funkcję Compliance w spółkach Grupy

UNIQA w Polsce. W swojej pracy koncentruje się na budowaniu nowoczesnej funkcji

Compliance, dbającej o zgodność w organizacji, będąc jednocześnie merytorycznym

doradcą biznesu i podmiotem wspierającym kształtowanie i realizację strategii

biznesowej. Compliance pozostaje dla Niego funkcją łączącą i zapewniającą

przenikanie się dwóch sfer: prawnej oraz biznesowej. W zrozumieniu biznesu pomaga

Jemu doświadczenie wyniesione z pracy w funkcjach operacyjnych, w ramach których

świadczył usługi digitalizacji procesów obsługowych oraz budowania relacji

z Klientami. Natomiast ku zrozumieniu świata prawniczego prowadziły Jego

wykształcenie: studia oraz aplikacja, jak również praktyka zawodowa: praca

w departamencie prawnym, kancelarii prawniczej oraz w Prokuratorii Generalnej

Skarbu Państwa. Na drodze rozwoju w ramach Compliance przeszedł drogę

od Specjalisty do Dyrektora odpowiedzialnego za Funkcję. Odpowiedzialny był i jest

za tworzenie oraz rozwijanie funkcji Compliance o szerokim zakresie

odpowiedzialności – obejmującej zagadnienia regulacyjne, core Compliance, Dane

osobowe, AML, Sankcje, FATCA/CRS, Kontrolę wewnętrzną. Szczególnie pasjonuje się

zagadnieniami z zakresu nowych technologii – ich uregulowania prawnego oraz

możliwości praktycznego i pragmatycznego zastosowania w biznesie. Dostrzega

również obecnie wielką szansę dla organizacji, jaką stanowią zagadnienia z zakresu

zrównoważonego finansowania (ESG) – które na trwałe wkomponowane w strategię

organizacji, mogą stanowić o jej przewadze konkurencyjnej. Uczestnik licznych kursów

oraz szkoleń, nagradzany m.in. statuetką „The Compliance Officer of the Year”

w Grupie NN. Jest prelegentem i wykładowcą na licznych konferencjach z zakresu

Compliance. Bardzo ceni działania z zakresu szkoleniowego, mogąc dzielić się swoim

doświadczeniem oraz pozostając otwartym na ubogacającą wiedzę od innych. 

Magdalena Simkowska-Gawron
Ekspertka ds. etyki i compliance ING Hubs Poland 

Ekspertka ds. etyki i compliance z kilkunastoletnim stażem. Posiada doświadczenie

w projektowaniu i wdrażaniu systemów compliance, programów etycznych oraz

polityk i narzędzi whistleblowing. Edukatorka i badaczka zjawisk psychologicznych

w biznesie. W swojej karierze współpracowała z największymi firmami w Polsce jako

konsultantka oraz rzecznik etyki. Aktualnie zajmuje się rozwojem obszaru „Conduct

Compliance & Culture” w dziesięciu europejskich oddziałach ING Bank B.V.

prowadzących działalność w sektorze bankowości korporacyjnej dla klientów

strategicznych. Absolwentka studiów magisterskich na Surrey University w Wielkiej

Brytanii (Komunikacja i Biznes) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzanie

Strategiczne). Doktorantka w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania Wydziału

Zarządzania UW. 
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Jakub Staśkiewicz
Dyrektor ds. Prawnych i Compliance Vision Express SP Sp. z o.o. oraz VE Bułgaria
EOOD 

Radca Prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze spółek kapitałowych.

W 2019 roku wpisany przez „The LEGAL 500” na listę najlepszych „in house” w regionie

Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie zatrudniony w spółce Vision Express SP Sp.

z o.o. należącej do międzynarodowej grupy EssilorLuxottica, w której pełni funkcję

Dyrektora ds. Prawnych i Compliance, Inspektora Ochrony Danych oraz Prokurenta.

Wcześniej, współpracujący przez 3 lata z międzynarodową siecią klubów fitness –

JATOMI, w której pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Korporacyjnych dla obszaru

Europy i Azji. Jako aplikant i początkujący radca prawny związany był przez ponad 6 lat

z rynkiem kapitałowym. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem

prawnym i compliance dużych przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacją działów

prawnych poprzez przystosowywanie ich do nowych wymagań rynkowych i prawnych

oraz bliskiej współpracy z biznesem. 

Anna Stefaniuk-Kemona
Senior Consultant PwC Polska 

Jest Starszym Konsultantem w Zespole Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem

Nadużyć PwC. W swojej dotychczasowej karierze zdobyła doświadczenie m.in

w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz compliance. W 2022 ukończyła

studia podyplomowe “Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony

sygnalistów (whistleblowing)” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest

Certyfikowanym Managerem Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości i Ochrony

Sygnalistów (certyfikat wystawiony w 2022 roku przez Polski Instytut Kontroli

Wewnętrznej). 

Martyna Ściborowska
Dyrektor Działu Compliance 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze compliance, AML i kontroli

wewnętrznej w sektorze finansowym (TFI, domy maklerskie, banki). Skutecznie

przeprowadzała procesy wdrożenia systemów wspierających compliance, AML oraz

informowania o nieprawidłowościach. Z sukcesem wdrażała mechanizmy kontrolne

oparte na analizach ryzyka i mapach ryzyka, uczestniczyła w opracowywaniu polityk,

procedur i programów dot. zgodności i zapobiegania korupcji. Odpowiada

za prowadzenie postępowań wyjaśniających nieprawidłowości w organizacjach. 
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Joanna Tomaszewska
Radca Prawny, Head of Privacy & Compliance Huuuge Group 

Pracuje na stanowisku Head of Privacy & Compliance w grupie Huuuge Games,

globalnym producencie i wydawcy gier mobilnych typu free-to-play. Odpowiada

za zapewnienie zgodności z zasadami ochrony danych osobowych zarówno w skali

globalnej, jak i lokalnej, mając na uwadze przepisy prawa, rekomendacje branżowe oraz

wymogi platform GAFA. Jednocześnie zarządza na poziomie grupy programem

compliance, w tym dba o przestrzeganie szeregu polityk compliance. Ma wieloletnie

doświadczenie w doradzaniu biznesowi w zakresie ochrony prywatności, kwestii

nowych technologii oraz regulacyjnych. Uprzednio przez 10 lat zarządzała praktyka

ochrony prywatności i TMT w jednej z największych kancelarii w Polsce. 

Krzysztof Witek
Adwokat, Senior Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, prawie ochrony konkurencji,

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i rozwiązywaniu sporów. Doradza czołowym

polskim przedsiębiorcom m.in. z branży FMCG, energetycznej i bankowej w sprawach

ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed

Prezesem UOKiK. Prowadzi sprawy karne gospodarcze dotyczące tzw. white-collar

crimes, reprezentując zarówno oskarżonych, jak i pokrzywdzonych przedsiębiorców.

Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu ochrony tajemnicy

przedsiębiorstwa przed organami ścigania i sądami powszechnymi. Reprezentował

klientów w sprawach dotyczących m.in. przestępstw niegospodarności menedżerskiej,

przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy publicznych, zarzutów korupcyjnych

i pokrzywdzenia wierzycieli. Doradzał w sporach dotyczących oznaczeń produktów

wprowadzających klientów w błąd, utrudniania dostępu do rynku i nieuczciwej

reklamy. Wspierał przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKiK

z zakresu naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, nieuczciwego

wykorzystywania przewagi kontraktowej, porozumień ograniczających konkurencję

i nadużywania pozycji dominującej. 

Krzysztof Zagrajek
Business Ethics & Compliance Officer Carlsberg Polska Sp. z.o.o. 

Menadżer, prawnik, z ponad 10 letnim doświadczeniem w przygotowywaniu,

wdrażaniu i monitorowaniu programów compliance. W obecnej roli, odpowiedzialny

za zarządzanie ryzykiem zgodności we wszystkich spółkach Grupy Carlsberg w Polsce

w obszarze Kodeksu Etyki i Postępowania, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu,

ochrony danych osobowych, prawa konkurencji i sankcji handlowych. Posiadacz wielu

międzynarodowych certyfikatów w obszarze zarządzania zgodnością, w tym ICA

Advanced Certificate in Business Compliance, CIPP/E oraz CIPM. 
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Piotr Żyłka
Compliance & AML Officer, Ekspert z zakresu compliance Kancelaria DGTL Kibil
Piecuch & Wspólnicy 

Prawnik, Compliance & AML Officer z ponad 5 letnim doświadczeniem. Doktorant

Prawniczego Seminarium Doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego, Absolwent

Executive Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z obszaru compliance, na tej samej

uczelni. Doświadczenie zdobywał w pracy na rzecz czołowych krajowych, jak

i międzynarodowych instytucji finansowych, w których odpowiedzialny był

za wdrażanie oraz zarządzanie systemami zgodności w ramach działalności tych

podmiotów na polskim rynku. Dostosowywał działalność organizacji do wymogów

ustawowych, a także rekomendacji organów nadzoru. Autor publikacji z zakresu

compliance oraz współredaktor publikacji "HR Compliance. Skuteczne wykrywanie

nadużyć i zachowań niepożądanych". Prelegent konferencji i szkoleń poświęconych

tematyce compliance oraz autor bloga: www.itsallaboutcompliance.com. Laureat

Nagrody Głównej - 12. edycji konkursu "Pióro Odpowiedzialności" w kategorii artykuł

ekspercki. Od stycznia 2023 r. student Stanford University Graduate School

of Business. 

mailto:m.sokulska@pb.pl
mailto:m.stempak@pb.pl
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Cena
VIII Forum Compliance Officer
27 ‑ 28 lutego 2023, Warszawa

2695 zł netto od 2023-02-28 do 2023-02-28

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

firma 

osoba fizyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_wydarzen_platnych_18102022_pdf.pdf" target="_blank">Regulaminem</a>

wydarzenia i akceptuję jego treść.  

Chcę wiedzieć pierwszy i otrzymywać Newsletter Konferencje "PB" od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) na zasadach określonych w „Regulaminie serwisów

internetowych Bonnier Business Polska”.  

Chcę być na bieżąco! Zgadzam się na otrzymywanie od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) e-maili z informacjami o promocjach i ciekawych ofertach jego

produktów i usług.  

Chcę wiedzieć więcej! Zgadzam się, by dzwonił do mnie przedstawiciel wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) i informował mnie o promocjach i ciekawych ofertach

jego produktów i usług.  

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na

podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej

RODO <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf" target="_blank">Zobacz więcej</a>   

 Pieczątka i podpis

Formularz rejestracji: VIII Forum Compliance Officer

(19365) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  



Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail

z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych

przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 

1. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

2. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń płatnych („Wydarzenia”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w

informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, a w przypadku konferencji stacjonarnych

także przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie. W

przypadku Wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej cena obejmuje wyłącznie prelekcje oraz materiały szkoleniowe. Płatności należy

dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze pro forma lub

na fakturze VAT.

3. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora i zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia (tj. www.konferencje.pb.pl lub innej

wskazanej przez Organizatora) („Zgłoszenie”) i zatwierdzenie Zgłoszenia poprzez aktywowanie dedykowanego przycisku „Zarejestruj z obowiązkiem zapłaty” lub pobranie, wypełnienie i

odesłanie podpisanego przez osoby uprawnione (w formie papierowej lub skanem na adres e-mail Organizatora) formularza w formacie .pdf zamieszczonego na stronie internetowej

Wydarzenia, jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest umożliwienie osobom

wskazanym w Zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu. Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro

forma płatną w terminie siedmiu (7) dni od daty Zgłoszenia.

4. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania

Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.

5. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w

trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

6. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie

obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 30% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na

dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający

zostanie obciążony pełną Ceną.

9. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.

10. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 4 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu. Niedokonanie

wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu nie wyłącza prawa do stosowania przez Organizatora uprawnień z pkt 9 i 10 Regulaminu.

11. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w Zgłoszeniu, w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie, podmiot zgłaszający informuje

Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Wydarzenia.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej lub zmiany

lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

13. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub –za zgodą podmiotu zgłaszającego–przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym

Wydarzeniu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, podmiotowi zgłaszającemu, który opłacił Cenę, Organizator

zwraca Cenę w pełnej wysokości.

15. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku

z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

16. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17

Regulaminu.

17. Zgłaszający zobowiązany jest poinformować uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia -w celu informacyjnym -za

pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Brak zgody uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu na powyższe czynności wyklucza możliwość wzięcia udziału w

Wydarzeniu. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących

ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

18. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego

osoba zgłaszająca działa.

19. Organizator udziela osobie dokonującej Zgłoszenia oraz uczestnikowi Wydarzenia rabatu w wysokości co najmniej 5% na rejestrację na organizowane, w ciągu roku od daty Wydarzenia,

jego kolejne edycje lub konferencje, warsztaty, szkolenia płatne związane tematycznie z Wydarzeniem. Celem skorzystania z rabatu uprawniony wprowadza przekazany przez

Organizatora kod rabatowy podczas rejestracji. Rabat naliczy się automatycznie. Kod rabatowy będzie przesyłany przez Organizatora – na adres e-mail osoby dokonującej Zgłoszenia

oraz uczestnika Wydarzenia podany w formularzu rejestracyjnym na Wydarzenie – w zaproszeniu na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane

tematycznie z Wydarzeniem. Kod rabatowy jest aktywny do upływu wskazanego terminu rejestracji na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane

tematycznie z Wydarzeniem. Rabat dotyczy każdego uczestnika zgłaszanego przez osobę uprawnioną do rabatu. Rabat łączy się z innymi rabatami, chyba że Organizator postanowi

inaczej, o czym uprawniony zostanie poinformowany w zaproszeniu.
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20. Jeśli osoba dokonująca rejestracji wyraża bądź utrzymuje wyrażone uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% stałego rabatu na dokonywane

przez siebie rejestracje na płatne Wydarzenia organizowane przez Organizatora i ogłaszane (oferowane) poprzez dedykowany Wydarzeniom serwis internetowy działający pod adresem:

www.konferencje.pb,.pl (do momentu wycofania zgód lub jednej ze zgód). Rabat ten łączy się z innymi. Weryfikacja następuje w czasie rzeczywistym na podstawie podanego w Zgłoszeniu

adresu e-mail osoby zgłaszającej. Rabat naliczany jest automatycznie. Prawo do rabatu przysługuje wyłącznie osobie dokonującej rejestracji (dokonującej Zgłoszenia) i dotyczy danego

Zgłoszenia bez względu na liczbę uczestników rejestrowanych przez osobę dokonującą rejestracji i uprawnioną do otrzymania rabatu.

21. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dostęp do Internetu,

21.1.2 urządzenie końcowe,

21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych,

tekstowych, wideo itp.).

22. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje

informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu

23. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

23.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

23.1.3 niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,

23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

23.1.5 brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia

23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

23.1.7 innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

24. W przypadku Wydarzeń stacjonarnych, w sytuacji wprowadzenia, aktami władzy państwowej lub lokalnej na terenie kraju lub jego części, ograniczeń, a także wytycznych właściwych

służb, instytucji oraz innych podmiotów realizujących ustawowe obowiązki, które wpływałyby na sposób organizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia

dodatkowych wymagań dla uczestników Wydarzenia celem zapewnienia ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Organizator powiadomi uczestników Wydarzenia, na adres e-mail podany

w zgłoszeniu rejestracyjnym, o dodatkowych wymogach uczestnictwa oraz konieczności potwierdzenia ich akceptacji w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości. Organizator

zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

25. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w

Wydarzeniu wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu zgłoszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana o

tym kto dokonał Zgłoszenia oraz jakie dane zostały wskazane z prośbą o ich potwierdzenie.

26. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.

VIII Forum Compliance Officer

(19365) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  
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