Odpowiedzialność członków zarządu
30 ‑ 31 maja 2022 / Warszawa, Hotel Marriott
2595 zł netto do 31 maja

CEL

Prezesi, członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy, a także doradcy prawni są osobiście odpowiedzialni
za właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji. Dlatego też kadra menedżerska
powinna mieć bardzo dobrą orientację w aktualnych przepisach prawnych, �nansowych oraz podatkowych.
Podczas 2-dniowej konferencji znakomici prawnicy – praktycy podzielą się swoją wiedzą w zakresie odpowiedzialności
cywilnej, podatkowej, karnej oraz karno – skarbowej z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji prawnych.
Konferencja dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem
obowiązków i podejmowaniem decyzji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń
pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.
Zapraszamy Państwa do grona uczestników Konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu” w dniach 30-31 maja
2022 r. w Warszawie.

Główne zagadnienia:
▪ Nowelizacja KSH i jej wpływ na działalność zarządów spółek kapitałowych
▪ Jakie nowe uprawnienia i obowiązki zyskają rady nadzorcze? Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji pracy rady
nadzorczej?
▪ Odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego i karnego
▪ Kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością? Kiedy zarząd musi złożyć wniosek o
upadłość?
▪ Wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów
▪ Jak powinien postępować menedżer na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania, aby przejść przez kontrolę
organów bezpiecznie?

Odpowiedzialność członków zarządu

▪ Przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki
▪ Redukcja ryzyka odpowiedzialności karno – skarbowej
▪ Za jakie naruszenia grozi kara menadżerom w postępowaniach Prezesa UOKIK?
▪ Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółek kapitałowych – D&O
▪ Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce

Co gwarantujemy?
▪ Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = znakomici eksperci, którzy podzielą się swoją wiedzą i ogromnym
doświadczeniem
▪ Program stworzony na podstawie najbardziej aktualnych zmian w prawie
▪ Wskazówki, które będą odpowiedzią na aktualną sytuację gospodarczą
▪ Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań
▪ Atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
▪ Przerwy networkingowe
▪ Imienny certy�kat potwierdzający zdobytą wiedzę
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PROGRAM
Poniedziałek, 30 maja
08:15
Rejestracja uczestników, powitalna kawa

08:55
O�cjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

09:00
Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych - normy prawne dla kadry zarządzającej

dr Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, Kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, Kancelaria
JDP
▪ jak reforma KSH wpłynie na działalność zarządów spółek kapitałowych?
▪ analiza wybranych przepisów KSH mających wpływ na bezpieczeństwo wykonywania funkcji członka zarządu

09:45
PANEL DYSKUSYJNY – Wpływ nowelizowanej ustawy KSH na pracę zarządów

Moderator: Izabela Wojtyczka, Wiceprezes Zarządu, PZU Centrum Operacji, Sekretarz i Członek Komisji ds. Reformy
Nadzoru Właścicielskiego
Mariusz Fistek, LL.M., Radca prawny, Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, KGHM Polska Miedź S.A.
Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci
dr Piotr Bielarczyk, Dyrektor Biura Prawnego, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Rafał Wiatr, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy

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 Konferencji!

11:00
Rola nadzoru w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

dr hab. Dominika Wajda, Dyrektor Departamentu Prawnego, Alior Bank S.A.
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Paweł Tymczyszyn, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank S.A.
▪ obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej spółki kapitałowej
-rola rady nadzorczej spółki dominującej w grupie spółek
-nowe obowiązki rady nadzorczej
-nowe uprawnienia rady nadzorczej
▪ organizacja prac rady nadzorczej spółki kapitałowej
-prawo dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki
-wsparcie rady nadzorczej przez podmioty zewnętrzne
-zmiany w zakresie organizacji prac rady nadzorczej

12:00
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka organów spółek jako konsekwencja
niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

Oskar Sitek, Adwokat, Partner, RESIST Rezanko Sitek
▪ postępowania w przedmiocie zakazu – uwagi ogólne, zakres czasowy, podmiotowy i przedmiotowy zakazu
▪ przesłanki orzeczenia zakazu – wina, celowe działanie, pokrzywdzenie wierzycieli, postępowanie restrukturyzacyjne
a orzeczenie zakazu
▪ fakultatywny charakter orzeczenia zakazu, przesłanki braku obowiązku orzekania zakazu mimo niezłożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości w terminie
▪ przegląd orzecznictwa

12:45
Lunch

13:30
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu

Andrzej Springer, Radca Prawny, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
Mirosław Skrycki, Adwokat, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
▪ podstawy prawne, rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
▪ szczegółowe zasady odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – wobec spółki, wierzycieli spółki i osób trzecich
▪ przesłanki wyłączające odpowiedzialność
▪ zagadnienie należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków zarządu
▪ powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (actio pro socio)
▪ praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania odpowiedzialności cywilnej członków zarządu
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14:30
Odpowiedzialność karna członków zarządu

Michał Babicz, Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych, Filipiak Babicz Legal
▪ znaczenie świadomości prawno – karnej członków zarządu dla efektywnego prowadzenia biznesu
▪ podstawa prawna odpowiedzialności karnej członków zarządu - typowe przestępstwa i wykroczenia menedżerskie
w prawie karnym, KSH, ustawie o rachunkowości
▪ środki zapobiegawcze stosowane przez sądy i organy ścigania w sprawach gospodarczych
▪ orzekanie kar i środków karnych wobec sprawców przestępstw gospodarczych
▪ formy minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej – uwagi praktyczne

15:30
Postępowanie menedżera na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania - czyli jak sobie z tym poradzić?

Robert Gniezdzia, Radca Prawny, RGN Legal
▪ kontrola w przedsiębiorstwie – co zrobić, aby czuć się bezpiecznie?
▪ przesłuchanie menedżera w roli świadka – jak odpowiadać, aby nie zaszkodzić sobie ani �rmie?
▪ menedżer z zarzutami – proces stawiania zarzutów i obrony
▪ prezes w areszcie – czy osobowość lidera na coś się przyda?

16:15
Przerwa na kawę oraz networking
Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany
doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Konferencji!

16:20
STOLIKI DYSKUSYJNE
Stoły Eksperckie - zapraszamy do dyskusji tematycznych

Formuła stołów eksperckich to udział w dyskusjach z ekspertem - każdy z Państwa może wybrać jeden ze stołów
dyskusyjnych i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Dzięki tej formule mogą Państwo wymienić opinie z pozostałymi
uczestnikami, ale również zadawać pytania ekspertowi.

STOLIK nr 1
Ochrona sygnalistów – zagadnienia praktyczne dla menedżerów

Robert Gniezdzia, Radca Prawny, RGN Legal
▪ czy skrzynka na listy może być kanałem zgłaszania nieprawidłowości?
▪ jak powstrzymać innych przed podejmowaniem działań odwetowym wobec osób dokonujących zgłoszenia?
▪ po co wynagradzać sygnalistów?
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▪ ochrona sygnalistów widziana z perspektywy menedżera
▪ co zrobić, aby działania następcze miały sens?

STOLIK nr 2
Compliance w obszarze HR

Marzena Rosler-Borakiewicz, Radca Prawny, Partner, Dyrektor HR, Filipiak Babicz Legal
▪ wewnętrzna ocena ryzyka
▪ audyt procedur z obszaru HR – co koniecznie sprawdzać
▪ planowane zmiany w zakresie prawa pracy w II półroczu 2022 roku i obowiązek pracodawców wdrożenia nowych
regulacji
▪ odpowiedzialność karna w sprawach z zakresu prawa pracy

STOLIK nr 3
AML z perspektywy członka zarządu i jego odpowiedzialności

dr Piotr Karlik, Adwokat, Starszy Prawnik, Filipiak Babicz Legal
▪ AML a obowiązki członka zarządu
▪ wewnętrzna ocena ryzyka
▪ wewnętrzna procedura AML
▪ współpraca z GIIF (+blokada rachunku)
▪ standardy międzynarodowe
▪ AML a odpowiedzialność karna

17:00
Zakończenie 1 dnia konferencji

Wtorek, 31 maja
08:30
Rejestracja uczestników, powitalna kawa

08:55
O�cjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
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09:00
Domniemanie niewinności vs. śmierć cywilna menadżera

Tobiasz Szychowski, Adwokat, Członek Rady Nadzorczej, PKP S.A.
▪ jak prowadzić dialog z uprawnionymi organami?
▪ jak prowadzić dialog z prasą – prawa i obowiązki dziennikarzy?
- prawo do informacji i jego ograniczenia
- rzetelność i staranność dziennikarska
▪ środki ochrony prawnej w przypadku dokonanych naruszeń
- sprostowanie prasowe (vs. dementi)
- ochrona dóbr osobistych
- zniesławienie
▪ case study zarządzania kryzysem

09:45
Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej

Agnieszka Szewczyk-Tomasiak, Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria
Radców Prawnych
Aleksander Dąbrowski, Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria
Radców Prawnych
▪ rodzaje zobowiązań objętych dyspozycją przepisów Ordynacji podatkowej
▪ przesłanki powstania odpowiedzialności członka zarządu

10:30
Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych

dr. hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik, Radca Prawny, Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, of Counsel,
Chmielniak Adwokaci
▪ członek zarządu – osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi innego podmiotu
▪ przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej
▪ okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną skarbową
▪ zaniechanie karalności: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, korekta deklaracji

11:15
Przerwa na kawę oraz networking
Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany
doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Konferencji!
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11:30
Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki

Piotr Rybicki, Biegły Rewident, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, ekspert portalu, NadzorKorporacyjny.pl
▪ osoby odpowiedzialne za rachunkowość spółki
▪ zakres obowiązków w zakresie rachunkowości
▪ delegacja obowiązków i odpowiedzialności na podwładnych
▪ odpowiedzialność za rachunkowość �nansową, zarządczą i podatkową
▪ obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych
▪ zasady sporządzania sprawozdania �nansowego
▪ wybór wariantu rachunku zysków i strat
▪ wybór metod sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
▪ sporządzanie sprawozdania z działalności
▪ badanie sprawozdań �nansowych
▪ obowiązek publikowania informacji �nansowej
▪ ochrona danych księgowych

12:15
Kiedy zarząd MUSI złożyć wniosek o upadłość i co się stanie, jak tego nie zrobi?

dr Patryk Filipiak, Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Starszy Partner, Filipiak Babicz Legal
▪ kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością?
▪ czym różni się przesłanka płynnościowa od zadłużeniowej?
▪ jakie znaczenie ma wartość majątku przy ocenie niewypłacalności?
▪ jak konkretnie zarząd powinien się zabezpieczyć na wypadek przyszłych roszczeń wierzycieli?
▪ jakie są rodzaje odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie? Czy grozi za to również kara
pozbawienia wolności?
▪ czy złożenie wniosku o wszczęcie restrukturyzacji wystarczy, aby uniknąć odpowiedzialności?
▪ czy w razie niewypłacalności należy złożyć jednocześnie wniosek o upadłość i wniosek restrukturyzacyjny?

13:15
Zasady zatrudniania i wynagradzania członków organów spółek kapitałowych

Agnieszka Lechman-Filipiak, Radca Prawny, Partner, DLA Piper
ZASADY ZATRUDNIANIA
▪ przygotowanie i przeprowadzenie konkursu
▪ charakter prawny aktu powołania
▪ umowa o pracę
▪ umowy cywilnoprawne
ZASADY WYNAGRADZANIA
▪ zasada swobody w kształtowaniu wynagrodzenia
▪ wyjątki od zasady swobody w kształtowaniu wynagrodzenia
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14:15
Lunch

15:00
Ubezpieczenia D&O

Sylwia Kozłowska, Członek Zarządu, Aon Polska sp. z o.o.
▪ charakter ubezpieczenia OC członków organów spółki kapitałowej
▪ ubezpieczenie OC a zasada dobrej praktyki spółek
▪ zakres informacji udostępnianych towarzystwu ubezpieczeniowemu wraz z wnioskiem o polisy D&O
▪ zdarzenia objęte ochroną w ubezpieczeniu OC
▪ problematyka czasowego działania polisy
▪ koszty ubezpieczenia D&O

15:45
PANEL DYSKUSYJNY - Kary �nansowe dla menadżerów w postępowaniach Prezesa UOKiK - wnioski z
dotychczasowych decyzji

Moderator: Katarzyna Racka, Radca Prawny, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca
dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK
Michał Strzelecki, Radca Prawny, Play
Dariusz Hryniów, Radca Prawny, Członek Rady Nadzorczej, Tauron S.A.
▪ szeroka de�nicja osoby zarządzającej
▪ za jakie naruszenia grozi kara menadżerom
▪ aspekty proceduralne
▪ program leniency szansą na uniknięcie lub obniżenie kary

16:30
Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce

Krzysztof Tomczyński, Partner, Account Director, ALERT MEDIA Communications
▪ role i obowiązki zarządu w sztabie kryzysowym
▪ o czym pamiętać i jak sprawnie poprowadzić spotkanie sztabu kryzysowego?
▪ o czym pamiętać, żeby dobrze zarządzać zagrożeniami i ograniczać ryzyko kryzysów?
▪ dlaczego opłaca się dbać o sprawny przepływ informacji na linii zarząd-komunikacja

17:15
Zakończenie konferencji, wręczenie certy�katów
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PRELEGENCI

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 �nansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW,
New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również
cyberprzestępczości. Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji
�nansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów
rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców �nansowych), 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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dr Piotr Bielarczyk
Dyrektor Biura Prawnego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Doświadczony menedżer i prawnik z 20-letnim stażem, w tym 9 lat w czołowej polskiej
kancelarii. Od 2021 Dyrektor Biura Prawnego PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna, wcześniej Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządczym Banku
Ochrony Środowiska S.A, Dyrektor Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa
Krajowego, Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu
Państwa i Dyrektor Zarządzający Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A. W latach
2017-2019 nagrody General counsel of the year, Legal500. W 2013 wybrany
Innowacyjnym Dyrektorem Działu Prawnego przez Krajową Radę Radców Prawnych.
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktor nauk
prawnych (doktorat poświęcony antropologii prawa). Specjalizacja: prawo
i postępowanie cywilne, zwłaszcza arbitraż oraz prawo konstytucyjne. Autor
kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych
z zakresu procedury cywilnej, prawa konstytucyjnego, języka prawnego i antropologii
prawa. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu
Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Ekspert komisji sejmowych, m.in.
współautor przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczących arbitrażu.
Fundator (z ks. Malackim, mec. Bednarkiewiczem i L. Boskiem) i Członek Rady
Fundatorów Fundacji Academia Iuris, największej polskiej kliniki prawa.
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dr Marcin Chomiuk
Radca Prawny, Partner, Kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego
Kancelaria JDP
Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji M&A oraz doradztwa kontraktowego.
Specjalizuje się w doradztwie na rzecz wiodących przedsiębiorców z branży
automotive, produkcyjnej oraz nowoczesnych technologii. W dotychczasowej karierze
prowadził transakcje M&A zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających.
Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzone przez
niego transakcje miały charakter transgraniczny i realizowane były w kooperacji
z międzynarodowymi kancelariami. Prowadzi doradztwo strategiczne i kontraktowe
dla przedsiębiorców działających w branżach nowoczesnych technologii oraz przy
wdrażaniu Industry 4.0. Marcin doradza zagranicznym przedsiębiorcom przy wejściu
na polski rynek, zarówno w drodze acqusition albo joint venture jak i utworzenia
własnej struktury w Polsce, w tym przy budowie zakładu produkcyjnego bądź
tworzeniu sieci usług. W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek i transakcji M&A
doradza strategicznie w zakresie sporów korporacyjnych i post-M&A, łącząc praktykę
korporacyjną z wiedzą naukową. Doktor prawa. Przewodniczący Komisji Prawnej/
Legal-Tech w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Współautor
komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.BECK. Członek
Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H.BECK.
Wykładowca na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Laureat
nagrody głównej VI edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa
Radwańskiego wydawnictwa C.H.BECK na najlepszą pracę doktorską z zakresu
polskiego prawa prywatnego za pracę pt. „Charakter prawny i skutki oświadczenia
patronackiego”.

Aleksander Dąbrowski
Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria
Radców Prawnych
Posiada ponad 23-letnie doświadczenie zawodowe. W latach 1998 – 2017 doradca
podatkowy w Zespole Tax Litigation jednej z �rm tzw. Wielkiej Czwórki. Jeden
z założycieli Kancelarii DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak, w której jest partnerem.
Zakres specjalizacji obejmuje prawo podatkowe oraz prawo gospodarcze. W ramach
praktyki podatkowej również reprezentuje Klientów Kancelarii DST w kontrolach
skarbowych, kontrolach celno-skarbowych oraz innych postępowaniach kontrolnych,
w postępowaniach podatkowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu
za zobowiązania podatkowe na zasadzie odpowiedzialności osób trzecich, w tym
w sporach z organami podatkowymi rozstrzyganymi w postępowaniach przed sądami
administracyjnymi. Świadczy także obsługę podmiotów będących zakładami pracy
chronionej, reprezentując je m.in. w sporach z PFRON.
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dr Patryk Filipiak
Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Starszy Partner Filipiak Babicz Legal
Prezes zarządu oraz założyciel Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Doradca
restrukturyzacyjny (nr licencji 624). Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego
i restrukturyzacji, fuzji i przejęć (M&A) oraz prawa spółek handlowych. Współtwórca
nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Za prace legislacyjne w tym przedmiocie został
odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwo‐
ści. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawa upadłościowego. Członek Zespołu
Ministra Gospodarki ds. Prawa Gospodarczego. W latach 2012 – 2015 ekspert w Ze‐
spole Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.
Członek międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością
i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE. Członek Stowarzyszenia
Praktyków restrukturyzacji oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda. W 2015
roku został nagrodzony medalem LEX VERITAS IUSTITIA Ministra Sprawiedliwości
„Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości” za prace w Zespole Prawa Upadłościowego
i Naprawczego. Nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu
za najlepszy wynik na egzaminie adwokackim w 2010 roku. W tym samym roku zdał
egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
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Mariusz Fistek
LL.M., Radca prawny, Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych KGHM Polska
Miedź S.A.
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;, do 2020 r.
członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie. Aktualnie Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów OIRP
w Warszawie. Uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA)
w Apsley Business School of London i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
W 2018 r. został nagrodzony medalem w uznaniu zaangażowania w działalność
na rzecz samorządu radcowskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego, które jest
wspólną inicjatywą Wydziału Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda i Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. ukończył studia
prawnicze (Master in Law and IT) na Uniwersytecie w Sztokholmie z prawa
międzynarodowego i technologii informatycznych uzyskując stopień naukowy LL.M.
Brał udział jako arbiter na prestiżowym konkursie arbitrażowym „The Annual Willem
C. VIS International Commercial Arbitration Moot” we Wiedniu. Jest wpisany na listę
arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców
Rzeczoznawców (SIDiR) oraz na listę mediatorów SIDiR. Prowadzi szkolenia jako
trener oraz zajęcia edukacyjne dla studentów studiów podyplomowych, środowisk
prawniczych oraz kadry zarządzającej. W latach 2014 - 2020 pracował jako radca
prawny w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A., a następnie
w Biurze Prawnym PKP CARGOTABOR sp. z o.o. Nadto, w przeszłości związany
współpracą z kancelarią międzynarodową i krajowymi. Reprezentuje podmioty
gospodarcze (posiada doświadczenie w obsłudze instytucji oraz spółek Skarbu
Państwa) oraz osoby �zyczne w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed
sądami i organami państwowymi, doradza w zakresie prawa cywilnego oraz prawa
gospodarczego, budowlanego, energetycznego oraz prawa pracy. Posiada
doświadczenie procesowe przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie
Gospodarczej. Specjalizuje się w sporach z zakresu szeroko rozumianego prawa
gospodarczego oraz cywilnego. Zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki ENEA S.A. Jest
uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. brał udział
w Grupie Roboczej UNCITRAL przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym
Jorku). Posługuje się językiem angielski (w tym terminologią prawniczą posiada
certy�kat TOLES).
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Robert Gniezdzia
Radca Prawny RGN Legal
Pomaga menedżerom i członkom zarządów minimalizować ryzyka prawno karne
związane z zajmowanymi funkcjami. Doradza klientom instytucjonalnym w zakresie
projektowania i doboru optymalnych procedur zachowania zgodności dostosowanych
do potrzeb organizacji. Uczestniczy i prowadzi postępowania wyjaśniające. 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. Na licznych i cieszących się dużą
popularnością webinarach i szkoleniach opowiada o prawie oraz odpowiedzialności
liderów z perspektywy menedżera i członka zarządu, którym sam przez wiele lat był,
piastując różne funkcje menedżerskie. Wpisany na listę radców prawnych OIRP
w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bankowości i �nansów.
Ukończył także studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Dariusz Hryniów
Radca Prawny, Członek Rady Nadzorczej Tauron S.A.
Przez 5 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Obsługi Korporacyjnej i Prawnej
w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Był odpowiedzialny m.in.
za nadzór nad obsługą prawną spółek z grupy kapitałowej PGNIG, a także obsługę
prawną kluczowych projektów, w tym procesów arbitrażowych, akwizycyjnych,
inwestycji infrastrukturalnych, transakcji kapitałowych oraz kontraktów importowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych m.in. jako
wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący RN w PGNIG Termika S.A.,
przewodniczący RN w PGNiG Supply & Trading GmbH, członek RN w Zakładach
Wytwórczych Urządzeń Gazowniczych „Intergaz” oraz przewodniczący RN w TBS
Opole. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz
Executive Master of Business Administration (MBA) Akademii Leona Koźmińskiego,
ESCP Europe. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Posiada także
wykształcenie techniczne energetyczne.
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dr Piotr Karlik
Adwokat. Starszy Prawnik Filipiak Babicz Legal
Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu szeroko
rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego
oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się
zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji o�ary
w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces
karny. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami
z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności
karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach �nansowych. Zajmuje się także
wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener
i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji. Autor ponad
kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym
3 monogra�i; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza
do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych.
Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów
naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie
SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).

Sylwia Kozłowska
Członek Zarządu Aon Polska sp. z o.o.
Absolwentka krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Z rynkiem ubezpieczeniowym
związana od prawie 30 lat. Początkowo pracowała po stronie ubezpieczycieli, najpierw
w PZU, potem AIG. Na stronę brokera przeszła w 1998, zdając egzamin brokerski
w kolejnym roku. W 2000 dołączyła do grupy Gras Savoye, po transakcji zwanej Willis
Towers Watson (WTW). Od początku swojej działalności zawodowej zajmowała się
różnorodną problematyką ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz produktów
z obszaru linii �nansowych. W ostatnim czasie odpowiadała również za ubezpieczenia
należności. W ramach swoich obowiązków sprawowała pieczę nad kluczowymi
klientami WTW, organizując i koordynując pracę wszystkich zespołów
zaangażowanych w obsługę klienta. Tworzyła programy af�nity, przeznaczone przede
wszystkim dla grup zawodowych (w ostatnim czasie obsługując prawie 43000 osób
i podmiotów gospodarczych). W 2022 roku dołączyła do Aon Polska jako Członkini
Zarządu oraz Specialty Director i Chief Broking Of�cer. Ekspert i autorka wielu
publikacji w prasie ogólnopolskiej i branżowej z zakresu OC ogólnego,
OC zawodowego, cyber, D&O czy też ubezpieczeń środowiskowych. Prelegentka
na wielu seminariach, konferencjach czy webinariach. W 2022 roku dołączyła do Aon
Polska jako Członkini Zarządu oraz Specialty Director i Chief Broking Of�cer.
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Agnieszka Lechman-Filipiak
Radca Prawny, Partner DLA Piper
Radca prawny, partner kierująca praktyką prawa pracy w warszawskim biurze DLA
Piper. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym prawa pracy
oraz prawa spółek. Specjalizuje się w problematyce zakładowego prawa pracy, w tym
pakietów socjalnych, zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy na nowego
pracodawcę i rozwiązywania sporów zbiorowych. Jest ekspertem w zakresie
zatrudniania kadry menadżerskiej, delegowania pracowników, dyskryminacji
w zatrudnieniu, zakazu konkurencji i zatrudniania cudzoziemców. We wszystkich tych
obszarach doradzała zarówno międzynarodowym korporacjom, jak również wiodącym
polskim spółkom. Agnieszka jest rekomendowana przez wiodące rankingi prawnicze tj.
The Legal 500 oraz Chambers and Partners.

Katarzyna Racka
Radca Prawny, Wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca
dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK
W latach 2006-2018 związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(UOKIK), gdzie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony
Konkurencji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, zagadnieniach
związanych z e-commerce, rynkami regulowanymi, w szczególności
telekomunikacyjnym, FMCG, umowami dystrybucyjnymi, przewagą kontraktową
w sektorze rolno-spożywczym, a także procedurą administracyjną i sądowoadministracyjną. Doświadczenie zdobywała prowadząc administracyjne postępowania
wyjaśniające i antymonopolowe oraz sądowe, m.in. w sprawach z odwołań od decyzji
Prezesa UOKIK, organizując i biorąc udział w przeszukaniach i kontrolach
przedsiębiorców prowadzonych przez UOKIK oraz Komisję Europejską, działając
w grupach roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network),
w tym pracując m.in. nad zmianami Modelowego Programu Leniency (programu
łagodzenia kar).Brała również udział w pracach dotyczących krajowych i unijnych
aktów legislacyjnych, np. ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej
przez naruszenie prawa konkurencji czy Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie
nieuzasadnionego blokowania geogra�cznego.
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Marzena Rosler-Borakiewicz
Radca Prawny, Partner, Dyrektor HR Filipiak Babicz Legal
Zajmuje się audytem procesów HR, identy�kacją 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
potra� 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.

Piotr Rybicki
Biegły Rewident, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, ekspert portalu
NadzorKorporacyjny.pl
Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych
i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie
papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek
komunalnych. Praktyk zarządzania �nansami. Biegły rewident. Członek Zespołu
eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw
Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor
Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy
medialnych z obszarów zarządzania, �nansów, rachunkowości i nadzoru
właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z �nansów
i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu
na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych
branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym.
Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego
standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia
„Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.
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Oskar Sitek
Adwokat, Partner RESIST Rezanko Sitek
Kieruje ponad 70-osobowym zespołem kancelarii RESIST Rezanko Sitek. Specjalizuje
się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów
gospodarczych. Zajmuje się prowadzeniem złożonych postępowań spornych,
postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego oraz
odpowiedzialnością podmiotów gospodarczych. Przygotowuje optymalne scenariusze
restrukturyzacji oraz skutecznie negocjuje warunki restrukturyzacji zadłużenia, w tym
z podmiotami �nansującymi, tj. bankami, oraz funduszami inwestycyjnymi. Występuje
jako pełnomocnik w licznych sprawach sądowych, w tym sporach z zakresu projektów
infrastrukturalnych, budownictwa drogowego i mieszkaniowego oraz dotyczących
nienależytego wykonywania umów inwestycyjnych, a także sporów pracowniczych
oraz spraw z zakresu odpowiedzialności kadry zarządzającej. Posiada wieloletnie
doświadczenie we wszelkich postępowaniach, prowadzonych przed sądem
restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w tym w postępowaniach upadłościowych
wobec deweloperów, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
transgranicznych postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach o zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmuje się również obsługą transakcji
kapitałowych, w tym także z udziałem podmiotów zagrożonych niewypłacalnością,
syndyków i zarządców. Doradza przy prawnej organizacji procesu nabycia
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach przygotowanej likwidacji
(tzw. pre-pack). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ustanawianiem
i egzekwowaniem zabezpieczeń rzeczowych i pieniężnych. Doradzał przy ponad
tysiącu transakcji związanych z zabezpieczeniem lub obrotem wierzytelnościami.
Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.
Autor wielu publikacji na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu
Biznesu. Współautor poradnika "Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw"
wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet.

Mirosław Skrycki
Adwokat, Wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
Współtworzy Praktykę Postępowań Sądowych i Arbitrażowych. Specjalizuje się
w prowadzeniu procesów cywilnych, obsłudze procesów negocjacyjnych, prawie
antymonopolowym i ochrony konkurencji. Reprezentuje kadrę menedżerską
w postępowaniach cywilnych, karnych i karno-skarbowych. Posiada głęboką wiedzę
na temat linii orzeczniczych Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie
dotyczących wszelkich aspektów prowadzenia procesu cywilnego. Przez wiele lat
pełnił funkcję asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego
w Warszawie.
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Andrzej Springer
Radca Prawny, Wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
Kieruje praktyką Sporów Sądowych i Arbitrażowych oraz Praktyką Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Ponad 20-letnie doświadczenie zdobywał świadcząc
usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego dla
przedsiębiorstw m.in. z sektora �nansów, budownictwa, FMCG i telekomunikacji.
Doradza członkom zarządów i rad nadzorczych w związku z odpowiedzialnością
cywilną i karną z tytułu pełnionych przez nich funkcji. Specjalizuje się w prowadzeniu
spraw gospodarczych przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi (KIG
i arbitraż ad hoc), postępowań przed Prezesem UOKIK oraz postępowań przed
organami administracji. Prowadził wiele precedensowych spraw sądowych (m.in.
z zakresu M&A, prawa marketingu i reklamy oraz związanych z uzyskiwaniem
odszkodowania z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji - private enforcement).
Doradzał przy zawieraniu i wykonywaniu umów związanych z pozyskiwaniem i obsługą
klientów masowych, opracowywaniu wzorców umownych oraz prowadzeniu
ogólnopolskich kampanii reklam porównawczych. Posiada bogate doświadczenie
w reprezentowaniu przedsiębiorców przed Prezesem UOKIK w sprawach związanych
z postępowaniami dotyczącymi naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz
klauzul abuzywnych - z sukcesem zakończył wiele postępowań wyjaśniających,
uzyskiwał decyzje zobowiązujące (bez orzekania kary), jak też orzeczenia sądów
uchylające decyzję UOKIK lub nałożoną w niej karę. Sprawował funkcję arbitra Sądu
Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej. Pełnił funkcję arbitra
trybunałów arbitrażowych ad hoc w Wiedniu oraz przy Sądzie Arbitrażowym KIG.
Stały arbiter na liście Piłkarskiego Sądu Polubownego przy PZPN. Jest prawnikiem
rekomendowanym w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii "sprawy konsumenckie",
a także przez międzynarodowe rankingi prawnicze: Legal 500 EMEA, Chambers
Europe, Media Law International oraz Benchmark Litigation.

Michał Strzelecki
Radca Prawny Play
Radca prawny, współpracuje z P4 sp. z o.o. Specjalizuje się w prawie komunikacji
elektronicznej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie konsumenckim i własności
intelektualnej, ze szczególnych uwzględnieniem problematyki prawa reklamy,
nieuczciwych praktyk rynkowych oraz niedozwolonych postanowień wzorców
umownych. Autor publikacji naukowych w tym zakresie. Bierze czynny udział
w pracach legislacyjnych z zakresu prawa komunikacji elektronicznej
i konsumenckiego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań
sądowych oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Autor bloga prowadzonego pod adresem www.praworeklamy.pl.
Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
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Agnieszka Szewczyk-Tomasiak
Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria
Radców Prawnych
Doradztwem zajmuje się od 2001 r. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo
podatkowe dla największych �rm polskich i zagranicznych działających na polskim
rynku. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów
i usług. Posiada też duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów
w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, sporach z organami podatkowymi,
a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Doświadczenie zawodowe
zdobywała pracując w organach podatkowych oraz �rmach tzw. Wielkiej Czwórki.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa własności
intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Tobiasz Szychowski
Adwokat, Członek Rady Nadzorczej PKP S.A.
W 2019 roku wyróżniony jako prawnik korporacyjny wpisem na prestiżową listę
„General Counsel Powerlist Central and Eastern Europe 2019” oraz wielokrotnie
rekomendowany jako prawnik kancelaryjny w dziedzinie sporów sądowych i arbitrażu
przez międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA. Pełnił funkcję zastępcy
dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance w Polskim Górnictwie Naftowym
i Gazownictwie, gdzie był odpowiedzialny za wiele kluczowych projektów
międzynarodowych oraz rozwój działalności PGNiG na rynku krajowym
i zagranicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach
nadzorczych m.in. jako członek RN w Gas-Trading S.A. oraz przewodniczący RN w
PGNIG Upstream North Africa BV. Doświadczenie zawodowe zdobywał
w największych kancelariach prawnych, w szczególności jako szef Departamentu
Sporów Sądowych i ADR w jednej z najbardziej prestiżowych polskich �rm
prawniczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim
oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Członek Izby
Adwokackiej w Łodzi. Przewodniczący Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie
Gospodarczej Gazownictwa.
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Karol Maciej Szymański
Partner Zarządzający RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci
Ekspert skoncentrowany na praktycznych aspektach prawa handlowego, prawa rynku
kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Posiada przyznawany przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certy�kowanego Doradcy
w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014. Recommended Lawyer by Legal 500
EMEA 2021 w obszarze Private Client. Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia
efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego
wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej
przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek
handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz
e-zgromadzeń właścicielskich. Współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu
spółek handlowych z 2020 r. dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy
efektywności rad nadzorczych. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach
rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach. Uczestnik wielu projektów
reorganizacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych
grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne. Od lat
piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż. Pełnił funkcję
członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej
grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach
w wysokości ok. 0,5 mld zł. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych
praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
rynku kapitałowego. Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów
poświęconych prawu gospodarczemu.

Krzysztof Tomczyński
Partner, Account Director ALERT MEDIA Communications
Trener i doradca komunikacyjny z kilkunastoletnim doświadczeniem w Public Relations
zdobywanym zarówno po stronie Klienta, jak i Agencji. Z Alert Media związany
od początku 2013 roku. Prowadzi projekty kryzysowe i strategiczne dla wiodących
�rm z branż: FMCG, retail, motoryzacyjnej i medycznej oraz realizuje projekty dla
instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Wcześniej pracował m.in.
w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie przez cztery lata odpowiadał za działania
komunikacyjne towarzyszące dużym debiutom giełdowym odbywającym się w ramach
programu „Akcjonariat Obywatelski”. Absolwent Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
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Paweł Tymczyszyn
Wiceprezes Zarządu Alior Bank S.A.
Pełnił funkcję prokurenta i dyrektora Pionu Usług Korporacyjnych w Banku Pekao
SA zarządzającego Departamentem Prawnym (wraz z obsługą spółek grupy Pekao),
Departamentem Zakupów, Departamentem Nieruchomości, Departamentem Obsługi
Banku. Wcześniej sprawował funkcję dyrektora zarządzającego Departamentem
Prawnym Banku Pekao SA (wraz z obsługą Organów Korporacyjnych Banku i spółek
grupy kapitałowej Pekao) oraz dyrektora zarządzającego Departamentem Kluczowych
Restrukturyzacji i Windykacji Banku Pekao SA. To manager doświadczony w nadzorze,
zarządzaniu i doradztwie. Pracował dla wielu podmiotów: dużych spółek publicznych
z sektora bankowego, retail, ubezpieczeniowego, operacji, przemysłu ciężkiego, rynku
mediów oraz reklamy, ministerstwa, agencji państwowej, urzędu i NGO’s. Jest
prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym, specjalizującym się
w zakresie korporacyjnego i regulacyjnego prawa spółek, prawa bankowego
i gospodarczego oraz mitygacji ryzyk prawnych kluczowych transakcji kredytowych
i �nansowych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i windykacji oraz w sporach cywilnych
i ochrony dóbr czy z prawa prasowego. Został współautorem części komentarza
do Prawa Bankowego edycji na 2022 r. pod red. P. Zapadka i A. Mikos-Sitek (wyd.
Wolters Kluwer) oraz publikacji z 2020 r. i 2021 r. dotyczących prawa spółek i prawa
bankowego w Monitorze Prawniczym, Monitorze Prawa Handlowego, Przeglądzie
Prawa Handlowego. Jest członkiem zespołu ds. zwiększenia efektywności rad
nadzorczych Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów
Państwowych RP oraz panelistą konferencji gospodarczych. Ukończył studia
podyplomowe Executive Master of Bussines Administration na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym w Warszawie i magistrem prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

dr hab. Dominika Wajda
Dyrektor Departamentu Prawnego Alior Bank S.A.
Of Counsel w Kancelarii Linke Kulicki, Doktor habilitowany nauk prawnych. Pracownik
naukowy w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka prawa handlowego: zwłaszcza prawa
spółek kapitałowych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym 3 monogra�i:
„Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych” Warszawa 2015, „Obowiązek
lojalności w spółkach handlowych”, Warszawa 2009, „Ochrona akcjonariuszy
mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych”, Warszawa 2007, współautorka
podręcznika do prawa handlowego, współautorka kilku komentarzy – m.in.
komentarza do prawa rynku kapitałowego oraz komentarza do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji
naukowych oraz szkoleń. Członkini Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia
efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji do spraw Reformy Nadzoru
Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Świadczy doradztwo
prawne na rzecz instytucji �nansowych.
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Rafał Wiatr
Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego . W latach 2000-2007 był pracownikiem naukowym na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. został
wpisany na listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Wałbrzychu. Od 2006 r. do chwili obecnej prowadzi indywidualną działalność
gospodarczą pod �rmą Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Wiatr. Od 2010 r. do dziś
jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy.
Laureat konkursu Profesjonaliści Forbes` a 2012 r. w kategorii radca prawny – zawód
zaufania publicznego. Doradza klientom w transakcjach nieruchomościowych oraz w
transakcjach fuzji i przejęć. Świadczy pomoc prawną przy zabezpieczaniu transakcji
handlowych (hipoteki, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy
ubezpieczeniowe, weksle, rachunki powiernicze). Sporządza opinie prawne z zakresu
prawa handlowego i gospodarczego. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie
sporządzania i opiniowania umów z zakresu prawa budowlanego, energetycznego,
umów IT, a także umów handlowych w obrocie międzynarodowym. Jest specjalistą
w prowadzeniu licznych sporów sądowych. W latach 2016-2020 pełnił funkcję
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Wałbrzychu. W 2017 r. dzięki wieloletniemu doświadczeniu w rozwiązywaniu
sporów został powołany na Mediatora Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie
Gospodarczej Gazownictwa z siedzibą w Warszawie. W 2020 r. powołany na członka
zespołu eksperckiego przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Izabela Wojtyczka
Wiceprezes Zarządu PZU Centrum Operacji, Sekretarz i Członek Komisji ds. Reformy
Nadzoru Właścicielskiego
Ukończyła ekonomię w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, była także stypendystką
uniwersytetu Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master
of Business Administration (MBA) i międzynarodowy certy�kat zarządzania
projektami PRINCE2 Foundation. Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo SA.
Wiceprezes zarządu PZU Centrum Operacji SA. Członek i sekretarz Komisji ds.
Reformy Nadzoru Właścicielskiego, odpowiedzialnej za przygotowanie największej
od 20 lat reformy Kodeksu Spółek Handlowych w Polsce. W latach 2020-2021
sprawowała funkcję zastępcy dyrektora biura ds. reformy nadzoru właścicielskiego
w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W przeszłości związana z Ministerstwem
Przedsiębiorczości i Technologii, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem
Obrót Detaliczny sp. z o.o. (PGNiG OD), Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych
oraz organizacjami pozarządowymi. Autor publikacji z zakresu procesu decyzyjnego
UE i prawa lobbingowego oraz prawnego funkcjonowania UE.
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dr. hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik
Radca Prawny, Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, of Counsel Chmielniak
Adwokaci
Laureat rankingu "50 Najbardziej wpływowych prawników" wg Dziennika Gazety
Prawnej 2022. Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie prawa karnego
procesowego, prawa i procesu karnego skarbowego oraz odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Reprezentuje klientów
w postępowaniach karnych skarbowych i karnych gospodarczych, jak również
świadczy pomoc prawną związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych
na gruncie prawa. Doradza i świadczy pomoc prawną jako obrońca lub pełnomocnik
oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych. Autor licznych publikacji naukowych
i komentarzy z zakresu procesu karnego i prawa karnego skarbowego m.in. "Kodeks
postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019", Wolters Kluwer,
2020 oraz "Kodeks karny skarbowy. Komentarz", Wydawnictwo C.H.Beck, 2007.
W ramach aktywności naukowej zajmuje się problematyką przebiegu procesu karnego,
metodyką pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych,
prawami pokrzywdzonego w procesie karnym, a także zagadnieniami z obszaru prawa
i procesu karnego skarbowego oraz odpowiedzialności karnej na gruncie prawa
autorskiego. Kierownik Studiów na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Rzecznik
Dyscyplinarny ds. Doktorantów UŚ, współredaktor czasopisma „Problemy Prawa
Karnego”.
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Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem 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 Zobacz więcej

Pieczątka i podpis
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Formularz rejestracji: Odpowiedzialność członków zarządu

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
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon

2. Dane uczestnika
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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Odpowiedzialność członków zarządu
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.
3. 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.
4. 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.
5. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę �zyczną 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.
6. 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.
7. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.
8. 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 20% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na
dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.
9. 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.
10. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub –za zgodą podmiotu zgłaszającego–przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym
Wydarzeniu.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
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. Wery�kacja 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,
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21.1.2 urządzenie końcowe,
21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. gra�cznych, 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 �rm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
23.1.3 niewłaściwą kon�gurację 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 za odrębnie wyrażonymi zgodami podczas rejestracji na recepcji w dniu wydarzenia dane osobowe uczestników (w tym pracowników i osób
trzecich obsługujących Wydarzenie) obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu (lub spersonalizowany adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane na wypadek stwierdzenia u
któregoś́ z uczestników lub pracowników (lub osób trzecich obsługujących Wydarzenie) zakażenia wirusem COVID-19. Wyrażona zgoda obejmować będzie prawo Organizatora do
udostępnienia danych osobowych właściwym służbom, instytucjom oraz innym podmiotom realizującym ustawowe obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa
COVID-19 i ograniczeniem liczby zakażeń. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.
25. Organizator wskazuje, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia lub na kilka dni przed Wydarzeniem uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia
obsługująca Wydarzenie) powinien powstrzymać się do uczestnictwa w Wydarzeniu, pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego /
Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów w trakcie Wydarzenia lub w terminie dwóch (2) tygodni po jego
zakończeniu uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia obsługująca Wydarzenie) powinien skontaktować się niezwłocznie z Organizatorem i poinformować o tym fakcie pod
dedykowanym przez Organizatora numerem telefonu 695370213.
26. 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.
27. Organizator informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników Wydarzenia oraz pracowników i osób trzecich obsługujących Wydarzenie, ograniczenia
kontaktów w miejscu Wydarzenia w ramach zabezpieczenia przed wirusem COVID-19 organizując Wydarzenie zamierza wdrożyć w najszerszym możliwym zakresie wytyczne dla
organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV 2 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym
udostępniane do publicznej wiadomości pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.
28. Organizator zastrzega, że w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnicy (jak również pracownicy oraz osoby trzecie obsługujące Wydarzenie) zobowiązani będą do przestrzegania
wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa wdrożonych przez Organizatora w miejscu Wydarzenia, w tym w szczególności zobowiązani będą do stosowana maseczek
ochronnych (przyłbic, elementów garderoby) zasłaniających usta i nos. W przypadku ich braku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu lub
żądania opuszczenia pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie.
29. 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.
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