
 

VI Forum Compliance Of�cer
23 ‑ 24 lutego 2021 / online 

1595 zł netto do 24 lutego (cena udziału online)  

CEL 

COVID-19  zakłócił  działalność  organizacji  na  wszystkich  jej  poziomach  i  postawił  przed  �rmami  nieoczekiwane

wyzwania.  Dlatego  też  rola  Compliance  Of�cera,  szczególnie  w  ostatnim  trudnym  czasie  jest  nie  do  przecenienia.

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

nowe wyzwania. Nowe regulacje jak np. tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów, bezpieczeństwo pracy zdalnej, sztuczna

inteligencja, naruszenia danych oraz utrzymanie działań z zachowaniem zgodności z przepisami powodują, że konieczne

jest stałe poszukiwanie nowych rozwiązań i wiedzy.

Z myślą o Państwa potrzebach i w oparciu o Państwa oczekiwania już po raz 6 mamy zaszczyt zaprosić Państwa na jedno z

kluczowych spotkań  dedykowanych  Działom  Compliance  –  VI  Forum  Compliance  Of�cer,  które  odbędzie  się  23-24

lutego 2021 r. w formule online.

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

na polu compliance, inicjując rozmaite nowatorskie rozwiązania.

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  spotkaniu,  które  doskonale  wpisało  się  w  kalendarz  wydarzeń dedykowanych

ekspertom tej dziedziny. Będziemy mówić o tym co najważniejsze w nadchodzącym roku, dyskutować, tworzyć nowe idee,

wymieniać się pomysłami.
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Podczas Forum poruszymy wiele tematów, m.in.:

▪ Zarządzanie zgodnością w sytuacji ciągłego kryzysu i zmieniającej się legislacji

▪ Najlepsze praktyki w pokonywaniu pandemicznych przeciwności

▪ Nowe technologie - wykorzystanie zaawansowanych analiz i uczenia maszynowego do badań zgodności

▪ Jak prowadzić audyty śledcze i postępowania wyjaśniające w sposób zdalny?

▪ W jaki sposób dopasować narzędzia do potrzeb swojej organizacji?

▪ Przestrzeganie prawa konkurencji podczas kryzysu COVID-19

▪ Wyzwania w raportowaniu danych ESG

▪ Jakie obowiązki dla organizacji wprowadza nowa dyrektywa o sygnalistach? 

▪ Ochrona sygnalistów na świecie – rozwiązania prawne i praktyczne

▪ Jak wdrożyć w organizacji kanały anonimowego zgłaszania naruszeń?

▪ Rozwiązania techniczne związane obsługą kanałów zgłaszania nieprawidłowości

▪ Ochrona sygnalistów w systemie zarządzania zgodnością organizacji

▪ Praktyczne przykłady wdrożenia kanałów zgłaszania nieprawidłowości – case study

Uczestnikom gwarantujemy:

▪ Różnorodne formuły: inspirujące prelekcje, case studies, panele dyskusyjne, wirtualne stoły eksperckie

▪ Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień

▪ Wystąpienia wyłącznie doświadczonych ekspertów – praktyków z różnych branż

▪ Możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych

▪ Imienny certy�kat potwierdzający zdobytą wiedzę

Do udziału w Forum zapraszamy:

▪ Dyrektorów i Managerów ds. Compliance

▪ Compliance Of�cerów

▪ Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności

▪ Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem

▪ Dyrektorów i Managerów ds. Audytu

▪ Radców Prawnych, Adwokatów i Prawników zajmujących się tematyką compliance

▪ Osób zajmujących się CSR

▪ Członków Zarządu

▪ Szefów Działów HR

▪ Wszystkich zainteresowanych tematyką compliance

VI Forum Compliance Officer
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PROGRAM 

Wtorek, 23 lutego

08:25 
O�cjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu 

08:30 
PANEL DYSKUSYJNY – Wartość etyki i compliance w erze pandemii

 Moderator: dr Michał Rams, Partner PwC Legal, Lider Zespołu Prawa Karnego Gospodarczego (White Collar Crime)

PwC 

 Karolina Pilwińska- Duda, Radca Prawny, Compliance Manager, AbbVie Polska Sp. z o.o. 

 Marcin Szczepański, Dyrektor Działu Compliance, Siemens Sp. z o.o. 

 Anna Trytek, Dyrektor, Departament Zgodności, Bank Gospodarstwa Krajowego 

 Anna Tomiczek, Prawnik, Kierownik Zespołu Zgodności, TAURON Polska Energia S.A. 

▪ Zarządzanie zgodnością w sytuacji ciągłego kryzysu (i zmieniającej się legislacji)

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

▪ Wyznaczanie standardów dla „nowej normalności” w 2021 

09:15 
Success story kryzysu – case study - Żabka Polska

 Małgorzata Wojnowska, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Radca prawny, Compliance Of�cer, Żabka

Polska 

▪ Skuteczny compliance w kryzysie – jak inne organizacje mitygują ryzyko braku zgodności w swoich organizacjach?

▪ Najlepsze praktyki w pokonywaniu pandemicznych przeciwności

09:45 
Success story kryzysu – case study - Roche Diagnostics Polska

 Katarzyna Anyszkiewicz-Kucharczyk, Dyrektor Działu Prawnego, Regulacji i Jakości, Compliance Of�cer, Roche

Diagnostics Polska sp. z o. o. 

▪ Skuteczny compliance w kryzysie – jak inne organizacje mitygują ryzyko braku zgodności w swoich organizacjach?

▪ Najlepsze praktyki w pokonywaniu pandemicznych przeciwności
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10:15 
Przerwa

10:30 
Nowe technologie - wykorzystanie technologii do badania zgodności w organizacji

 Maurycy Marcinkiewicz, Prawnik, Kancelaria Marszałek & Mocarski Lawyers 

▪ Identy�kacja potrzeb biznesowych – złoty środek pomiędzy nowoczesnością a opłacalnością

▪ Źródła danych i zapewnienie ich jakości

▪ Automatyzowanie procesów compliance w organizacji. Czy zawsze stanowi wartość dodaną?

11:15 
Audyt śledczy, wykrywanie nadużyć – jak się bronić zdalnie?

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

 Katarzyna Kreft, Menedżer, Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć, PwC 

▪ Dlaczego, w obecnych czasach rośnie ryzyko nadużyć?

▪ Jakie obszary działalności spółki są szczególnie narażone i jak zminimalizować ryzyko?

▪ Jak prowadzić audyty śledcze i postępowania wyjaśniające w sposób zdalny? Narzędzie oraz kluczowe zasady

12:00 
Narzędziownik Compliance Of�cera

 Angelika Ciastek-Zyska, Dyrektor, Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć, PwC 

 Piotr Szymankiewicz, Starszy Menedżer, Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć, PwC 

▪ Czym jest narzędziownik Compliance Of�cera?

▪ Jakie narzędzia są dostępne na rynku?

▪ Dlaczego digitalizacja Compliance jest opłacalna?

▪ Jakie procesy mogą być wspierane przez narzędzia Compliance Of�cera?

▪ W jaki sposób dopasować narzędzia do potrzeb swojej organizacji?

12:45 
Przerwa

13:00 
RODO a efekt pandemii – pójście na skróty czy siła wyższa?

 Anna Rak-Kozerska, Dyrektor ds. Ochrony Danych Osobowych, Radca Prawny, TVN Discovery Polska 
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13:45 
Przestrzeganie prawa konkurencji podczas kryzysu COVID-19

 Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, Radca Prawny, Partner, KONDRAT i Partnerzy 

▪ Przestrzeganie prawa konkurencji podczas epidemii koronawirusa

▪ Wyjątkowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej czy wyjątkowo wiele wymówek?

▪ Zgodność tymczasowej współpracy z prawem konkurencji

14:15 
Raportowanie danych poza�nansowych ESG

 dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Ekspert w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju 

▪ Wymagania w zakresie sprawozdawczości nie�nansowej w Polsce i Unii Europejskiej

▪ Standardy sprawozdawczości nie�nansowej

▪ Wyzwania w raportowaniu danych ESG

15:00 
Chief Compliance Of�cer – Lider w czasach kryzysu

 Piotr Chmiel, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zgodnością, T-Mobile Polska S.A. 

▪ Kompetencje nowoczesnej funkcji compliance

▪ Skuteczna komunikacja i wpływanie na procesy w organizacji

▪ Inicjowanie współpracy i elastyczność działań

▪ Integracja biznesu wokół zgodności

15:45 
Budowa strategicznej pozycji funkcji zarządzania ryzykiem w organizacji

 Magdalena Simkowska-Gawron , GAWRON Kancelaria Adwokacka 

 Barbara Głowala, Dyrektor ds. Etyki i Ładu Korporacyjnego, Skanska Central Europe 

Apetyt na ryzyko i podejmowanie decyzji to podstawowe cechy odnoszącego sukcesy lidera. Funkcje związane

z zarządzaniem ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności, jeśli chcą być skuteczne, muszą umieć przewidywać ryzyka,

oceniać alternatywy w celu ich mitygacji oraz informować o problemach w skuteczny i sprawny sposób. W jaki sposób mogą

aktywnie uczestniczyć w strategicznym zarządzaniu organizacją oraz stać się ważnym (a nie tylko niezbędnym) partnerem

dla biznesu?

16:15 
WIRTUALNE 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.
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WIRTUALNY STOLIK nr 1

Co się zmieni w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz �nansowaniu terroryzmu

Joanna Grynfelder, Compliance Manager, CMC Markets Germany GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce

▪ Nowe instytucje obowiązane

▪ Uszczegółowienie de�nicji bene�cjenta rzeczywistego

▪ Zasady stosowania środków bezpieczeństwa �nansowego

▪ Listy PEP

▪ Wery�kacja danych w Centralnym Rejestrze Bene�cjentów Rzeczywistych

WIRTUALNY STOLIK nr 2

Dobre praktyki w zakresie wdrożenia i zarządzania systemami zgodności

Piotr Żyłka, EMBA, Ekspert ds.compliance, Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Uwzględnienie wzorców, standardów i najlepszych praktyk w zakresie tworzenia, ewaluacji i bieżącego zarządzania

systemami zgodności w organizacji. 

W jaki sposób, możemy czerpać ze standardów ISO, rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, a nawet wytycznych CBA

dla administracji publicznej, tworząc efektywny system compliance.

Nie ma jednej recepty na skuteczny system zgodności z uwagi na jego charakter, który dostosowany musi zostać

do konkretnego modelu działalności przedsiębiorstw, niemniej jednak znajomość rozwiązań stosowanych w innych

sektorach gospodarki, niewątpliwie przyczynia się do minimalizacji prawdopodobieństwa materializacji ryzyka braku

zgodności.

 WIRTUALNY STOLIK nr 3

Wykorzystanie metody design thinking w obszarze compliance

Irek Piętowski, Założyciel i Partner Zarządzający, Brainwave

Jak sprawić, aby ludzie działali w zgodzie z przepisami? Jak tworzyć rozwiązania, dzięki którym etyka w biznesie będzie

codzienną praktyką, a nie tylko pustym hasłem?

Na te pytania odpowiem przy moim wirtualnym stoliku. Będzie to interaktywny webinar o metodzie Design Thinking

i ekonomii behawioralnej w obszarze compliance.

Design Thinking to metoda rozwiązywania złożonych i nieoczywistych problemów. Ekonomia behawioralna, to nauka o tym,

co kieruje ludźmi kiedy podejmują decyzje - również wtedy, kiedy mają do wyboru przestrzeganie lub omijanie prawa. Dzięki

znajomości tych dwóch dziedzin będziesz w stanie zaprojektować rozwiązania, które będą skutecznie skłaniać ludzi

do przestrzegania reguł.

17:00 
Zakończenie 1 dnia Forum
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Środa, 24 lutego

08:55 
Powitanie uczestników, rozpoczęcie

 Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu 

09:00 
Jakie nowe obowiązki dla organizacji wprowadza nowa dyrektywa unijna o ochronie sygnalistów?

 Robert Gniezdzia, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci 

▪ Podłoże wprowadzanych zmian

▪ Na co powinny być przygotowane �rmy i organizacje w związku z nowymi obowiązkami

▪ Kluczowe zadania stojące przed organizacją, aby być gotowym na stosowanie dyrektywy o sygnalistach

09:30 
Whistleblowing w prawie konkurencji

 Katarzyna Racka, Radca Prawny, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora

Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK 

▪ Praktyka UOKiK na tle podejścia organów antymonopolowych wybranych innych państw

▪ Ochrona sygnalistów a instytucje prawa ochrony konkurencji 

▪ Ujawnienie publiczne a obiekcje dotyczące przestrzegania i skutecznego egzekwowania prawa konkurencji (w tym

ochrona wnioskodawcy leniency)

10:00 
Jakiej regulacji whistleblowing-u chcemy? – o docelowym standardzie ochrony sygnalistów w Polsce

 Marta Kozak-Maśnicka, Doktorant, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

▪ Implementacja europejskich standardów ochrony sygnalistów 

▪ „Białe plamy” na drodze do transpozycji Dyrektywy 

▪  Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów

10:30 
PANEL DYSKUSYJNY - Jak zapewnić sygnalistom skuteczne środki ochrony? – nowe regulacje, dobre praktyki i
związane z nimi wyzwania

 Robert Gniezdzia, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci 

 Moderator: Łukasz Chmielniak, Adwokat, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci 

 dr Grzegorz Makowski , Fundacja im. Stefana Batorego 

 dr Beata Baran, Radca Prawny, BKB Baran Książek Bigaj 

 Aleksandra Widziewicz, Of counsel w praktyce �nansowań i regulacji �nansowych, Kancelaria Bird & Bird 
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11:15 
Przerwa

11:30 
Ochrona sygnalisty przed zwolnieniem, szykaną i dyskryminacją

 Sławomir Paruch, Radca Prawny, Partner, PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global 

▪ Uwarunkowania historyczne i kulturowe

▪ Ochrona przed zwolnieniem

▪ Zakaz szykany

▪ Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji

12:00 
Praktyka sądowa w postępowaniach wobec sygnalistów

 Anna Wojciechowska-Nowak, Prawnik, Członek Zarządu, Linia Etyki Sp. z o.o. 

▪ Najczęstsze przykłady zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów

▪ Praktyczne aspekty ochrony sygnalistów przez działaniami odwetowymi 

▪ Stosunek organizacji do sygnalistów  

12:30 
PANEL DYSKUSYJNY - Kreowanie kultury organizacyjnej pozwalającej na funkcjonowanie skutecznych mechanizmów
zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi

 Moderator: Magdalena Simkowska-Gawron, GAWRON Kancelaria Adwokacka 

 Iwona Golonko, Konsultantka, psycholożka biznesu, trenerka, certy�kowana mentorka EMCC, coach, wykładowczyni

uniwersytecka, Dyrektorka Zarządzająca i Prezeska Zarządu, Maroney Group 

 Janusz Tomczak, Adwokat, Partner, Szef praktyki prawa karnego w biznesie i Compliance, Raczkowski 

 Paweł Bronisław Ludwiczak, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Ludwiczak 

▪ Dlaczego pracownicy decydują się zostać sygnalistami?

▪ Nieoczywiste źródła odwetu i jak organizacja może się na nie przygotować

▪ Cechy charakterystyczne kultury organizacyjnej zachęcającej do zgłaszania nieprawidłowości

▪ Współpraca w organizacji na rzecz budowy zaufania i wiarygodności wewnętrznych procesów związanych

z sygnalizowaniem

13:15 
Przerwa

13:30 
"Maze of Laws" czyli najczęstsze błędy systemu whistleblowers popełniane w międzynarodowych �rmach

 Anna Nowakowska, Legal Compliance Expert, Compliance Expert 
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▪ W jaki sposób działalność międzynarodowa �rm wpływa na ryzyko prowadzenia systemu compliance i systemy

whistleblowing

▪ Typowe błędy systemów zgłaszania nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem między narodowej organizacji

w różnych systemach prawnych 

▪ W jaki sposób wprowadzić aktywny system whistleblowing na arenie międzynarodowej na podstawie case study

międzynarodowych przedsiębiorstw

14:00 
Czy warto nagradzać sygnalistów?

 Krzysztof Mazurek, Head of Law, Patents & Compliance CEE, Bayer Sp. z o.o. 

▪ Czy lucyfer jest sygnalistą?

▪ Percepcja społeczna zagadnienia 

▪ Praktyczne doświadczenia 

▪ Wnioski dla regulatora w związku z obowiązkiem wdrożenia ochrony sygnalisty 

14:30 
Potencjalne kierunki odpowiedzialność członków zarządu za brak mechanizmów zapewniających skuteczną ochronę
sygnalistom

 Łukasz Chmielniak, Adwokat, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci 

▪ Geneza źródeł odpowiedzialności menedżerskiej 

▪ Odpowiedzialność zarządów w praktyce europejskiej w związku z brakiem ochrony sygnalistów 

▪ Wnioski „de lege ferenda” 

15:00 
PANEL DYSKUSYJNY - Jak skutecznie wdrażać kanały anonimowego zgłaszania nieprawidłowości?

 Moderator: Robert Gniezdzia, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci 

 Krzysztof Mazurek, Head of Law, Patents & Compliance CEE, Bayer Sp. z o.o. 

 Anna Nowakowska, Legal Compliance Expert, Compliance Expert 

 Magdalena Soboń-Stasiak, Prawnik, Compliance Of�cer, ArcelorMittal Poland S.A. 

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

 Jan Stappers, Head of Partnership Development, WhistleB 

15:45 
WIRTUALNE 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.

WIRTUALNY STOLIK nr 1
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Wsparcie dla sygnalistów w organizacji: co powinno ulec zmianie po wejściu w życie Dyrektywy

dr Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego

Marcin Waszak, Starszy Specjalista, Fundacja im. Stefana Batorego

WIRTUALNY STOLIK nr 2

Co dobrego dla organizacji może wnieść prawidłowo wdrożony system zgłaszania nieprawidłowości?

Magdalena Soboń-Stasiak, Prawnik, Compliance Of�cer, ArcelorMittal Poland S.A.

WIRTUALNY STOLIK nr 3

Jak skutecznie i efektywnie wdrożyć kanały zgłaszania nieprawidłowości w organizacji?

Robert Gniezdzia, Radca Prawnych, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci

16:30 
Zakończenie Forum
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Katarzyna Anyszkiewicz-Kucharczyk
Dyrektor Działu Prawnego, Regulacji i Jakości, Compliance Of�cer Roche Diagnostics
Polska sp. z o. o. 

Jest radcą prawnym z 12-letnim doświadczeniem zawodowym, Dyrektorem Działu

Prawnego, Regulacji i Jakości oraz Compliance Of�cerem w Roche Diagnostics Polska

sp. z o. o. W Roche wspiera lokalną organizację oraz 11 rynków zagranicznych

w Europie Wschodniej i Azji w ramach Management Center Poland & East Europe. Jest

także wykładowcą na podyplomowym kursie Corporate Governance, Risk and

Compliance Management prowadzonym przez Szkołę Główną Handlową

w Warszawie. 

dr Beata Baran
Radca Prawny BKB Baran Książek Bigaj 

Doktor nauk prawnych. Specjalista w zakresie wewnętrznych postępowań

wyjaśniających, compliance ze szczególnym uwzględnieniem Whistleblowing oraz

prawa pracy. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze projektów zarówno

lokalnych jak i międzynarodowych. Doradza Klientom z branży banking & �nance,

pharma, retail oraz TSL. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowała z Wydziałem Zarządzania Akademii

Górniczo-Hutniczej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Autorka

licznych opracowań naukowych poświęconych tematyce wewnętrznych postępowań

wyjaśniających, whistleblowing, compliance, prawa pracy, prawa karnego

wykonawczego, dostępu do informacji publicznej oraz praw człowieka. Publikuje

w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Odbyła staże naukowo-badawcze

w Heidelbergu (Carls-Ruprecht Universitat Heidelberg), Kijowie (Akademia Kijowsko –

Mohylańska) oraz So�i (St. Kliment Ohrydzsky University). Absolwentka Szkoły Prawa

Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana

Franko i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej. Ukończyła IX edycję Akademii Młodych

Dyplomatów promocji im. Jana Karskiego. Uczestniczka 21. Stałej Sesji Rady Praw

Człowieka ONZ (Genewa) oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka

ONZ (Genewa). Aktywnie wspiera pro publico bono środowiska młodych naukowców

oraz studentów prawa. Wielokrotny członek Zarządu Międzynarodowego European

Law Students’ Association (Bruksela) oraz Zarządu Krajowej Reprezentacji

Doktorantów (Warszawa). 
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Piotr Chmiel
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zgodnością T-Mobile Polska S.A. 

Compliance Of�cer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z �rmą i zagadnieniami

compliance. Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management

System w T-Mobile Polska S.A. Doświadczenie i umiejętności w obszarach compliance,

audytu wewnętrznego, wykrywania nadużyć oraz doradztwa biznesowego

potwierdzają certy�katy CFE (Certi�ed Fraud Examiner), CIA (Certi�ed Internal

Auditor), CISA (Certi�ed Information Systems Auditor) oraz Certi�ed Compliance

Manager International, (Frankfurt School of Finance and Management). Aktywnie

zaangażowany w prace w ramach programu „Standard Etyki w Polsce”, realizowanego

przez Global Compact Polska. Współautor Standardu Programu Etycznego. Prowadzi

zajęcia z zagadnień Compliance na uczelniach wyższych, publikuje materiały związane

z tą tematyką. Poprzednio pracował w �rmach audytorsko-doradczych, zajmując się

analizą, oceną i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych

i procesach IT. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki

i Techniki Jądrowej. 

Łukasz Chmielniak
Adwokat, Partner Zarządzający Chmielniak Adwokaci 

Specjalizuje się w sprawach karnych gospodarczych i w sprawach karnych skarbowych,

a także w sporach regulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw

karuzelowych, korupcyjnych, oszustw niegospodarności, a także deliktów

administracyjnych na rynkach kapitałowych. Reprezentuje klientów w procesach

karnych w charakterze obrońcy, jak również w charakterze pełnomocnika oskarżycieli

posiłkowych. Oprócz aktywności procesowej zajmuje się również prowadzeniem

szkoleń dla menedżerów, audytów wewnętrznych oraz tworzeniem procedur

minimalizujących ryzyka karnoprawne w przedsiębiorstwach. Jest autorem licznych

artykułów i komentarzy prasowych z  zakresu prawa karnego gospodarczego

i skarbowego. Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący Sekcji

Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. 
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Angelika Ciastek-Zyska
Dyrektor, Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC 

W swojej dotychczasowej karierze zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie

audytu, �nansów, ładu korporacyjnego oraz środowiska prawnego i regulacyjnego.

Przez ostatnie lata prowadziła liczne projekty śledcze, przeglądy zgodności procedur

z międzynarodowymi regulacjami antykorupcyjnymi czy też wywiady gospodarcze

dotyczące osób i �rm. Jest pomysłodawcą i współautorem „Poradnika

antykorupcyjnego dla biznesu” oraz narzędzia do diagnozy dojrzałości compliance

„PwC Forensic Compass”. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, jest także

absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na UW. Posiada

uprawnienia Radcy Prawnego, jest certy�kowanym audytorem ds. przeciwdziałania

oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji (CFE) oraz posiada tytuł Certi�ed

Compliance & Ethics Professional – International. Jest Wicedyrektorem w Zespole

usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC Polska, w którym przewodzi

praktyce z zakresu Investigations oraz Compliance. 

Barbara Głowala
Dyrektor ds. Etyki i Ładu Korporacyjnego Skanska Central Europe 

Dyrektor ds. Etyki i Ładu Korporacyjnego odpowiedzialna w Skanska Europa Środkowa

(Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia) za harmonizację i realizację wszystkich

działań w obszarze etyki i ładu korporacyjnego, tj.: edukacja, system informowania

o nieprawidłowościach, analiza ryzyka, polityki i procedury oraz zaangażowanie

zewnętrzne. Poprzednio, jako lider projektu, odegrała istotną rolę w stworzeniu

Kodeksu Postępowania Skanska, Kodeksu Dostawcy i procedur zgodności dla Skanska

globalnie. Uczestniczyła również w opracowaniu Minimalnego standardu programu

etycznego przygotowanego pod patronatem ONZ Global Compact Poland w 2016 r.

W budowaniu kultury �rmy opartej o wartości i etykę biznesu, istotnym wsparciem jest

wieloletnia praca jako radca prawny. Na początku swojej kariery, pracując w kancelarii

Clifford Chance oraz jako in-house lawyer w Skanska Commercial Development

Europe, doradzała w kwestiach związanych z inwestycjami w nieruchomości,

restrukturyzacją przedsiębiorstw, procesami due diligence oraz obsługą korporacyjną.

Dzięki tamtemu doświadczeniu, świetnie rozumie biznes i stara się dostosować swoje

obecne działania do stojących przed nim wyzwań. 
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Robert Gniezdzia
Radca Prawny, Partner Zarządzający Chmielniak Adwokaci 

Doradza klientom korporacyjnym w zakresie spraw związanych z prawem

regulacyjnym oraz zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów compliance,

w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ochrony danych osobowych.

Odpowiada za implementacje procedur i regulacji wewnętrznych pozwalających

minimalizować ryzyka organizacji związane z prowadzeniem działalności biznesowej

także na gruncie karnym i karnym skarbowym. Doradza członkom zarządów w zakresie

odpowiedzialności prawnej związanej z zajmowanymi funkcjami. Reprezentuje

podmioty gospodarcze w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego

i administracyjnego, w tym prawa regulacyjnego. Zdobywał praktyczne doświadczenia

biznesowe jako członek organów zarządzających w spółkach handlowych, w tym

prowadzących działalność w obszarze operacji i IT. Przez wiele lat związany z sektorem

�nansowym. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Iwona Golonko
Konsultantka, psycholożka biznesu, trenerka, certy�kowana mentorka EMCC, coach,
wykładowczyni uniwersytecka, Dyrektorka Zarządzająca i Prezeska Zarządu Maroney
Group 

W Maroney łączy swoją wiedzę i doświadczenia zdobyte przez kilkanaście lat

aktywności zawodowej w wielu branżach. W biznesie pasjonują ją różnorakie tematy –

od komunikacji, przez kwestie związane z efektywnością zespołów – modele

przywództwa, wywieranie wpływu, budowanie zespołu i umiejętna motywacja

pracowników, po zarządzanie projektami, procesami restrukturyzacji i fuzji

przedsiębiorstw, zarządzanie w kryzysie i modelowanie procesów biznesowych.

Wszystkimi tymi zagadnieniami zajmowała się w praktyce – z sukcesami zarządzając

projektami i zespołami, często na skalę europejską. Ma ponad 20 lat doświadczenia

biznesowego w tym ponad 13 lat doświadczeń w dziedzinie Mentoring on-the-job oraz

Business & Life Coaching dla wyższej i średniej kadry zarządzającej oraz dla członków

zarządu takich �rm jak m.in.: Bridgestone, Alstal, PKP, Expander, Money Expert,

Ghelamco, Bene�t Systems, UTC Aerospace Poland, MB Aerospace, Sklepy Komfort,

British American Tobacco. 
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Joanna Grynfelder
Compliance Manager CMC Markets Germany GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami w obszarze

przeciwdziałania praniu pieniędzy, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Założycielka

strony internetowej www.forumcompliance.com. Prelegentka licznych

międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy i compliance. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników

Przedsiębiorstw. Współzałożycielka Fundacji Instytut Rozwoju Compliance oraz

Redaktor Naczelna polskiej edycji międzynarodowej platformy internetowej Risk &

Compliance Platform Europe, wydawanej w 6 językach. Współautorka publikacji

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz �nansowaniu terroryzmu. Praktyczny

przewodnik.” wydanej w 2018 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer oraz

pierwszego całościowego Komentarza do przepisów ustawy z 1.03.2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz �nansowaniu terroryzmu, wydanego przez

Wolters Kluwer w 2019 r. 

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

Certy�kowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny

w zakresie norm ISO 9001 i 27001. Trener w obszarze whistleblowingu oraz

przeciwdziałania korupcji i kon�iktowi interesów. Współautor książki "Sygnaliści

w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości" oraz

autor publikacji w tym zakresie. Od 2017 roku prezes zarządu E-nform Sp. z o.o.

Od 2018 r. dyrektor operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

W latach 2016-2018 w PCBC S.A. zbudował i kierował pionem kontroli wewnętrznej,

a następnie pionem bezpieczeństwa wewnętrznego. Wcześniej, przez prawie 20 lat

służył Policji oraz służbach spe-cjalnych. Jako o�cer 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

unijne-go - doradzał jednej z mołdawskich służb specjalnych w zakresie budowy

efektywnego pionu ana-litycznego. 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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Marcin Klimczak
Partner, Lider Zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC 

Na co dzień prowadzi Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w Polsce,

Ukrainie i krajach bałtyckich. Posiada ponad 18-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). 

Marta Kozak-Maśnicka
Doktorant Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Associate w Praktyce Prawa Pracy

Kancelarii Ożóg Tomczykowski, współtwórca aplikacji System Sygnalisty. Naukowo

specjalizuje się w prawie pracy i problematyce zgłaszania nieprawidłowości w miejscu

pracy (ang. whistleblowing), prowadzi bloga www.systemsygnalisty.pl/blog. 

Katarzyna Kreft
Menedżer, Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC 

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obszarze zapobiegania i wykrywania

nadużyć gospodarczych, prowadzenia przeglądów zgodności oraz wdrożeń narzędzi

compliance. Zarządzała śledztwami gospodarczymi dotyczącymi korupcji,

sprzeniewierzenia aktywów, oszustw księgowych oraz nieprawidłowości w procesach

operacyjnych spółek. Prowadziła przeglądy zgodności z procedurami i regulacjami

dotyczącymi etyki oraz antykorupcji, w tym amerykańskiej i brytyjskiej ustawy

antykorupcyjnej. Prowadziła także międzynarodowe projekty dotyczące wery�kacji

i oceny podmiotów gospodarczych, w tym również pod kątem ich potencjalnego

zaangażowania w karuzele VAT. Występuje w roli eksperta w dziedzinie

przeciwdziałania nadużyciom oraz doradza �rmom w zakresie ulepszania procesów

i procedur dotyczących tego obszaru. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące kwestii

nadużyć, korupcji oraz etyki. Jest magistrem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu

Gdańskiego, a także członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Certy�kowanych

Księgowych (ACCA). 
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Paweł Bronisław Ludwiczak
Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Ludwiczak 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył

podyplomowe studia Prawa Finansowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim

i studium menedżerskie MiniMBA. Posiada m.in. certy�kat Approved Compliance

Of�cer (ACO) oraz certy�kat Approved Compliance Expert (ACE). Kierownik Działu

Zarządzania Zgodnością, Rzecznik Etyki i IOD w jednej z 500 największych �rm

w Polsce. Członek licznych zespołów i komisji, był m.in.: przewodniczącym zespołu ds.

umowy powierzeniowej, przewodniczącym zespołu ds. Grupy Kapitałowej,

przewodniczącym zespołu ds. wdrożenia RODO itd. Przez 4,5 roku był

Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Od kilku lat prowadzi równocześnie kancelarię

radcy prawnego, specjalizując się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną

przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym

transportem zbiorowym, ochroną danych osobowych oraz Compliance. Prelegent

na różnych konferencjach i warsztatach. Autor kilkaset artykułów m.in. na temat

ochrony danych osobowych i Compliance. 

dr Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego 

Doktor socjologii, ekspert forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego. Zajmuje się m.in.

zagadnieniami korupcji, polityki antykorupcyjnej oraz dobrego rządzenia,

problematyką społeczeństwa obywatelskiego i sytuacją organizacji pozarządowych,

a także socjologią problemów społecznych. W latach 2003-2012, jako analityk,

a potem kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego współpracował

z Fundacją Instytut Spraw Publicznych. Autor i współautor książek, artykułów

naukowych i publikacji prasowych, w tym między innymi: Sygnaliści w Polsce okiem

pracodawców i związków zawodowych (Fundacja im. Stefana Batorego, 2016), Kon�ikt

interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników

(Fundacja im. Stefana Batorego, 2014), Korupcja jako problem społeczny (Trio, 2008). 

Maurycy Marcinkiewicz
Prawnik Kancelaria Marszałek & Mocarski Lawyers 

Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie. Compliance Of�cer

z doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach �nansowych, obecnie menedżer

ds. Zarządzania Zgodnością w Polskim Fundusz Rozwoju S.A. 
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Krzysztof Mazurek
Head of Law, Patents & Compliance CEE Bayer Sp. z o.o. 

Karierę zaczynał w międzynarodowej kancelarii prawnej doradzając �rmom

farmaceutycznym w zakresie regulacji sektorowych oraz zamówień publicznych.

Następnie pracował w dziale procesowym amerykańskiej kancelarii prawnej zajmując

się prawem karnym gospodarczym, wspierając �rmy z różnych sektorów w obliczu

postępowań sądowych, wyjaśniających, inwestygacji oraz prowadząc szkolenia z tego

zakresu. Karierę in-house rozpoczął w Eli Lilly prowadząc obsługę prawną �rmy

w Europie środkowo-wschodniej. Obecnie pełni rolę członka zarządu Bayer Polska

oraz kieruje działem Legal & Compliance w Bayer w regionie CEE. Wykładowca SGH

z obszaru Compliance. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa konkurencji, reklamy

i promocji, Compliance oraz danych osobowych. Adwokat. Członek Warszawskiej

Okręgowej Rady Adwokackiej 

Anna Nowakowska
Legal Compliance Expert Compliance Expert 

Prawnik, Global Compliance Of�cer. Przez wiele lat obsługiwała �rmy z sektora

przemysłowego, farmaceutycznego oraz nowych technologii. Współpracowała między

innymi jako Compliance Of�cer z �rmami o międzynarodowym zasięgu, które

wchodziły na nowe rynki RPA, Niemiec oraz Szwajcarii tworzac od podstaw nowe

działy Compliance oraz wprowadzajac politykę CMS. W trakcie swojej pracy wdrażała

rozwiązania antykorupcyjne oraz zapewniała niezbędną obsługę prawną w globalnym

obszarze działania �rm. Glówny ekspert Swiss Chamber i Swiss Business Hub przy

ambasadzie szwajcarskiej. Certy�kowany Compliance Of�cer w Szwajcarii. 

Sławomir Paruch
Radca Prawny, Partner PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global 

Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w sprawach HR. Jest jednym

z najwybitniejszych ekspertów prawa pracy w Polsce, w tym specjalistą w zakresie

sporów sądowych, sporów zbiorowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwolnień

grupowych i indywidualnych. Specjalizuje się w sprawach dot. związków zawodowych

oraz dot. mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych oraz umów o zakazie

konkurencji. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania oraz premiowania

pracowników. Jest członkiem European Employment Lawyers' Association,

International Bar Association i Przewodniczącym Stowarzyszenia Prawa Pracy. 
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Irek Piętowski
Założyciel i Partner Zarządzający Brainwave 

Konsultant innowacji i trener Design Thinking. Założyciel i partner zarządzający

Brainwave – agencji doradczo-szkoleniowej, która zajmuje się projektowaniem

produktów i usług oraz optymalizacją procesów. Pomaga organizacjom w Polsce i za

granicą budować ich przewagę konkurencyjną. Od sześciu lat pomaga

przedsiębiorstwom wdrażać Design Thinking jako skuteczną metodę projektowania

doświadczeń użytkowników. Pracuje dla wielu międzynarodowych korporacji

we branżach takich jak: �nanse, energetyka, farmacja, FMCG, telekomunikacja,

transport, produkcja, nieruchomości, retail, IT, jak również dla startupów i instytucji

publicznych. Jego misją jest zmiana kultury organizacyjnej na taką, która wspiera

klientocentryczność oraz kreatywność i innowacyjność pracowników. Szkoli

wykładowców z państwowych i prywatnych uczelni. Jedną z jego pasji jest gra

na bębnach. Jako muzyk występował na festiwalu w Opolu i w pół�nale Mam Talent!

Absolwent �lozo�i na Uniwersytecie Warszawskim. 

Karolina Pilwińska- Duda
Radca Prawny, Compliance Manager AbbVie Polska Sp. z o.o. 

Radca prawny, regionalny kierownik ds. zgodności (compliance) w amerykańskiej �rmie

farmaceutycznej odpowiedzialna za całość procesów compliance w Polsce, Czechach,

na Słowacji. Poprzednio odpowiedzialna za obsługę prawną i compliance na jedenastu

rynkach Europy Środkowej i Wschodniej w szwajcarskim koncernie farmaceutycznym.

Doświadczenie zdobywała także w polskim przemyśle farmaceutycznym i kancelariach

prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Sędzia Sądu

Dyscyplinarnego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych

Infarma. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

w Warszawie oraz Państwowej Akademii Nauk. 
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Katarzyna Racka
Radca Prawny, Wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca
dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK 

Radca prawny, wspólnik w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy. W latach

2006-2018 związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), gdzie

ostatnio 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 sądowo-administracyjną. 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. 

Anna Rak-Kozerska
Dyrektor ds. Ochrony Danych Osobowych, Radca Prawny TVN Discovery Polska 

Dyrektor ds. Ochrony Danych Osobowych w spółkach z grupy TVN Discovery, radca

prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przed dołączeniem

do TVN Discovery była członkiem zespołów Privacy/Data Protection i Cybersecurity

w wiodących w tym obszarze kancelariach prawnych w Polsce oraz Brukseli. Doradzała

klientom z państw członkowskich UE, USA i Azji w zakresie prowadzenia działalności

w UE w sektorach bankowości, �ntech, ubezpieczeń, linii lotniczych, gier hazardowych

i HR, �ntech, linii lotniczych, elektromobilności programów lojalnościowych, reklamy

online, online hospitality oraz VOD. W swojej praktyce doradzała w zakresie

transgranicznych transferów danych osobowych, mitygacji ryzyk związanych

z incydentami bezpieczeństwa, postępowań kontrolnych, zgodności usług i produktów

z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych przed wejściem na rynek. Ma za

sobą doświadczenie w postępowaniach przed regulatorami ochrony danych

osobowych w Polsce i w Niemczech oraz w sporach przed stałymi trybunałami

arbitrażowymi oraz w arbitrażu ad hoc. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej

we współpracy z Reńskim Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma w Bonn. 
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dr Michał Rams
Partner PwC Legal, Lider Zespołu Prawa Karnego Gospodarczego (White Collar Crime)
PwC 

Odpowiada w kancelarii PwC Legal za zagadnienia z zakresu prawa karnego

skarbowego i gospodarczego. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu

złożonych postępowań karnych oraz karnoskarbowych oraz w doradztwie

strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem prawnokarnym pod kątem

odpowiedzialności osobistej reprezentantów spółek. W ramach prowadzonej przez

niego praktyki reprezentował klientów (osoby �zyczne i przedsiębiorców)

w kilkudziesięciu skomplikowanych postępowaniach karnych, wielokrotnie

uczestniczył w wewnętrznych śledztwach podatkowych w charakterze eksperta

z zakresu prawa karnoskarbowego, a także projektował i wdrażał systemy compliance,

ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi pozwalających ograniczyć ryzyko

odpowiedzialności karnej oraz karnoskarbowej w spółkach z bardzo wielu branż. Jest

absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora

nauk prawnych, ze specjalnością w zakresie prawa karnego. Obecnie jest wykładowcą

studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadzi wykłady

z zakresu prawa karnego gospodarczego, a także prelegentem programu edukacyjnego

Legal MBA. Przed rozpoczęciem współpracy z PwC Legal przez 11 lat zdobywał

doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej, specjalizującej się w sprawach

z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego, gdzie przez kilka lat pełnił

funkcję młodszego partnera. W 2017 r. został uhonorowany Nagrodą Główną

w konkursie Rising Stars - Prawnicy Jutra 2017, zajmując 2 pozycję na liście laureatów

Konkursu. Prowadzona przez niego praktyka White Collar Crime została wyróżniona

w rankingu Legal 500 EMEA 2019. 

Magdalena Simkowska-Gawron
GAWRON Kancelaria Adwokacka 

Od ponad dekady zajmuje się etyką i compliance, doradzając największym �rmom

w Polsce. Projektuje i wdraża programy etyczne, systemy compliance oraz polityki

i narzędzia whistleblowing, szkoli pracowników i menedżerów, a także wspiera

w prowadzeniu postępowań wyjaśniających. Wcześniej przez wiele lat związana z PwC

Polska. Obecnie działa w ramach rodzinnej �rmy GAWRON Kancelaria Adwokacka.

Jest absolwentką studiów magisterskich na Surrey University w Wielkiej Brytanii

(kierunek Biznes i Komunikacja) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek

Zarządzanie). Aktualnie pracuje nad swoim doktoratem na Wydziale Zarządzania UW. 
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Magdalena Soboń-Stasiak
Prawnik, Compliance Of�cer ArcelorMittal Poland S.A. 

Ze spółką ArcelorMittal Poland S.A. związana od 2004 r na stanowisku prawnik.

Od 2009 roku Compliance Of�cer w ArcelorMittal Poland S.A. Absolwentka studiów

doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

oraz studiów podyplomowych ”Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej

w Warszawie. Certy�kowany Compliance Of�cer ( Certi�ed Approved Compliance

Of�cer, Uniwersytet Viadrina, Frankfurt/Oder Niemcy).Certy�kowany Compliance

Expert (Instytut Compliance); Certy�kowany AML Of�cer poziom I i II ( Langas Group)

Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.Autorka publikacji z zakresu compliance.

Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu compliance. 

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk
Ekspert w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju 

Specjalizuje się w strategiach odpowiedzialnego zarządzania/ zrównoważonego

rozwoju, ujawnianiu danych nie�nansowych, zarządzaniu relacjami z kluczowymi

interesariuszami, odpowiedzialnej sprzedaży, zrównoważonych modelach

biznesowych i etyce. Właścicielka �rmy doradczej SAPERE, adiunkt w Szkole Głównej

Handlowej w Warszawie. W latach 2009-2019 związana z �rmami doradczymi z B4.

Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych dla największych podmiotów i grup

kapitałowych działających w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Pracowała dla �rm

polskich, międzynarodowych oraz Spółek Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie

realizacji projektów dla �rm z różnych branż, w tym: logistycznej, �nansowej,

energetycznej, wydobywczej, FMCG, ICT czy farmaceutycznej. Członek Global

Reporting Initiative Stakeholder Council oraz wiceprzewodnicząca Rady Deklaracji

Odpowiedzialnej Sprzedaży. Była członkiem Komitetu Technicznego 305 zajmującego

się społeczną odpowiedzialnością, w tym normą ISO 26000 oraz członkiem Komitetu

wery�kującego tłumaczenie Wytycznych GRI G4 na język polski. Ekspert w Konkursie

Dobroczyńca Roku oraz w konkursie Społeczny StartUp. Na liście 50 kobiet polskiego

CSR. Laureatka pierwszej edycji nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

przyznawanej przez koalicję Prezesi-Wolontariusze. Zdobywczyni wyróżnienia

w trzeciej edycji konkursu Pióro Odpowiedzialności na najlepszy artykuł ekspercki

dotyczący CSR. Absolwentka politologii oraz zarządzania na Uniwersytecie

Jagiellońskim, programu MBA Management for Central and Eastern Europe

na Uniwersytecie Viadrina (stypendystka Fundacji Haniela) ukończonego

z wyróżnieniem oraz międzynarodowego programu LEAD-Leadership for Sustainable

Future. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej,

za którą otrzymała drugą nagrodę w konkursie Verba Veritatis na najlepsze prace

dotyczące etyki i odpowiedzialnego zarządzania. 
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Jan Stappers
Head of Partnership Development WhistleB 

Jest radcą prawnym �rmy WhistleB, szwedzkiej spółki, oferującej organizacyjny

system informowania o nieprawidłowościach, używany w ponad 100 krajach oraz

wypełniający m.in. wymagania normy ISO 27001 oraz obowiązujące przepisy

w zakresie ochrony danych osobowych. Jak ukończył prawo europejskie na Leiden

Univeristy oraz prawo konkurencji Unii Europejskiej w Londynie. Jest specjalistą

ochrony prywatności, akredytowanym przez międzynarodowe stowarzyszenie

International Association of Privacy Professionals. Jako przedstawiciel WhistleB, która

od ponad 20 lat prowadzi działania za zakresu etyki i compliance, odpowiada m.in.

za kontakt z polskim klientem, zarówno od strony rozwoju biznesu i utrzymywania

istniejących relacji, jak i koordynacji wdrażania systemu w przedsiębiorstwach. 

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk
Radca Prawny, Partner KONDRAT i Partnerzy 

Szef Departamentu Life Science. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w obsłudze

prawnej �rm w zakresie prawa konkurencji i konsumentów, farmaceutycznego,

żywnościowego, własności intelektualnej, suplementów diety i kosmetyków.

Specjalizuje się również w prawie reklamy i multimediów, prawie autorskim i prawach

pokrewnych oraz ochronie danych osobowych. Reprezentuje klientów w procesach

sądowych dotyczących m.in. nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi

i administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych przed m.in.: GIF, GIS,

UPRP, URPL oraz UOKIK. Ponadto prowadzi negocjacje, mediacje i sprawy

arbitrażowe. Na bieżąco doradza podmiotom z branży farmaceutycznej i spożywczej,

w tym podmiotom odpowiedzialnym, hurtowniom farmaceutycznym i aptekom

w zakresie wytwarzania, obrotu hurtowego i detalicznego, kwali�kacji, znakowania

i reklamy produktów. Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Healthcare &

Life science oraz Competition & Antitrust przez Legal 500 EMEA. 

Marcin Szczepański
Dyrektor Działu Compliance Siemens Sp. z o.o. 

Dyrektor Działu Compliance oraz Regional Compliance O�cer Central & Eastern

Europe w Siemens Energy. W koncernie Siemensa od 2001 r. – doświadczenie m.in.:

Dyrektor Działu Compliance w Siemens Polska, Dyrektor Działu Treasury oraz

Dyrektor ds. Strategii, a w międzyczasie niemal 3 lata w centrali Siemensa AG w

Monachium i Erlangen. Ekspert w zakresie Compliance, Kontroli wewnętrznej,

Strategii korporacyjnej oraz Finansów i Treasury. Od 2014 r. członek Komitetu ds.

Compliance na GPW w Warszawie. Współautor Standardów Compliance GPW

opublikowanych w 2018 r. W latach 2014-2019 wiceprzewodniczący komisji

Compliance przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Od 2017 r.

gościnnie wykłada na podyplomowych studiach Compliance w Szkole Głównej

Handlowej w Warszawie. Absolwent SGH. Członek ACCA (Association of Chartered

Certi�ed Accountants). 
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Piotr Szymankiewicz
Starszy Menedżer, Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC 

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa klientom biznesowym,

w tym 13 lat w obszarze zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych. W swojej

dotychczasowej karierze wziął udział w ponad 100 projektach dotyczących

wykrywania nadużyć �nansowych lub wsparcia w sporach gospodarczych. Pracował

dla klientów z różnych sektorów gospodarki, m.in. analizując nieprawidłowości

w procesie zakupowym, dokonując przeglądów związanych z prowadzonymi

inwestycjami czy przeprowadzając śledztwa dotyczące wyprowadzania majątku spółki.

W swojej karierze pracował przy projektach z branży logistycznej analizując

nieprawidłowości związane z kosztami transportu oraz �kcyjnymi usługami w tym

sektorze. Zarządzał dużymi śledztwami dotyczącymi karuzel podatkowych, korupcji

oraz oszustw księgowych. W trakcie śledztw współpracował z zespołami prawnymi

różnych kancelarii wspierających poszczególnych klientów. Przygotowywał ekspertyzy

na potrzeby sporów gospodarczych, toczących się zarówno przed międzynarodowymi

trybunałami arbitrażowymi, jak i przed polskimi sądami powszechnymi. Zarządzał oraz

brał udział w projektach dotyczących przeglądów antykorupcyjnych oraz wspierał

klientów w usprawnieniu działania wewnętrznych procesów i procedur dotyczących

przeciwdziałania nadużyciom i korupcji. 
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Janusz Tomczak
Adwokat, Partner, Szef praktyki prawa karnego w biznesie i Compliance Raczkowski 

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych

gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza

i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych

przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym. Łączy

wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania

dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej. W ostatnim

czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów

oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora

�nansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym

i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw,

przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności).

Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów

naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości. Posiada

wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń

popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami

zawodowymi. Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach

w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa. Jest członkiem International Bar

Association (Senior Vice Chair of the Criminal Law Committee), the European Criminal

Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the

Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym

w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest wysoko wyróżniany przez

międzynarodowe rankingi: Chambers Europe w dziedzinie White Collar Crime, Who's

Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence

oraz Investigations. Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom

odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa

karnego. 

Anna Tomiczek
Prawnik, Kierownik Zespołu Zgodności TAURON Polska Energia S.A. 

Ukończyła z wynikiem celującym magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie

Śląskim w Katowicach. Doktorantka w Szkole Doktorskiej UŚ w Katowicach.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance.

Posiada certy�kat Approved Compliance Expert (ACE). Prelegentka na konferencjach

i szkoleniach z zakresu prawa energetycznego i compliance. Doświadczenia prawne

zdobywała, pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora

elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Posiada

doświadczenie w zakresie wdrażania CMS w branży energetycznej. Finalistka

Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”. Ukończyła

również The School of Chinese Law and Culture. 
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Anna Trytek
Dyrektor, Departament Zgodności Bank Gospodarstwa Krajowego 

Jest ekspertem posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze bankowości:

początkowo związana z PKO BP SA (1997–1999 ), BZWBK SA (1999 – 2006 ) oraz

BOŚ SA (2006 – 2010) gdzie zdobyła doświadczenie na różnych szczeblach, począwszy

od obsługi klientów detalicznych i instytucjonalnych poprzez udział w tworzeniu

i wdrażaniu nowych produktów bankowych, aż do kształtowania i analizy biznesowej

rozwiązań w ramach informatycznego systemu bankowego. Od 2010 roku związana

z compliance, początkowo na stanowisku eksperckim, od 09.2018 roku pełni funkcję

Dyrektora Departamentu Zgodności/Compliance Of�cera w Banku Gospodarstwa

Krajowego. Autorka koncepcji zarządzania obszarem zgodności w BGK, począwszy

od budowania Zespołu (rekrutacja, nowe procesy i standardy, struktura Zespołu)

do dostosowania funkcji compliance do nowego systemu kontroli wewnętrznej oraz

ukształtowania procesu przeprowadzania testów zgodności. Ponadto w obszarze

compliance odpowiedzialna za zapewnienie zgodności działania instytucji z wymogami

prawa i standardami korporacyjnymi, przeciwdziałanie korupcji, nadzór nad

oferowaniem instrumentów �nansowych, usług inwestycyjnych (MiFID II/MIFIR),

nadzór nad obszarem nadużyć na rynku kapitałowym (MAR), kształtowanie zasad

etycznych oraz przeprowadzenie kampanii compliance awareness. Jest absolwentem

wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej o specjalności

rachunkowość i �nanse. Podyplomowo studiowała Prawo i ekonomię rynku

kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej oraz Audyt i Kontrolę Wewnętrzną

na Akademia Finansów w Warszawie zdobywając tytuł Audytora Wewnętrznego

II Stopnia (Certy�kat MENIS Akademii Finansów wraz z certy�katem PIKW). 

Marcin Waszak
Starszy Specjalista Fundacja im. Stefana Batorego 

Z wykształcenia politolog i socjolog, obecnie doktorant na Uniwersytecie

Warszawskim. Autor raportów i publikacji poświęconych m.in. polityce

antykorupcyjnej i roli sygnalistów. Jako starszy specjalista w forumIdei Fundacji

Batorego kieruje działaniami związanymi z ochroną sygnalistów, m.in. przygotowaniem

obywatelskiego projektu ustawy i jego adaptacją do wymagań europejskiej dyrektywy.

Opiekun strony sygnalista.pl 
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Aleksandra Widziewicz
Of counsel w praktyce �nansowań i regulacji �nansowych Kancelaria Bird & Bird 

Od 1992 roku doradza �rmom z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, w tym

w zakresie compliance, ładu korporacyjnego i w restrukturyzacji. Świadczy pomoc

prawną w odniesieniu do bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Przez

wiele lat pracowała na rzecz instytucji �nansowych (m.in. w Banku Handlowym

w Warszawie SA, Grupie Deutsche Bank, BRE Banku SA, mBanku oraz w �rmach

ubezpieczeniowych), jak i dla międzynarodowych �rm doradczych. W latach 2016-

połowa 2018 pracowała na rzecz innowacyjnego projektu bankowego i wealth

management (FinTech), gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. prawnych i compliance.

W zakresie swoich obowiązków była włączona w przygotowanie biznesplanu oraz

głównych procesów i procedur, negocjacje kluczowych umów outsourcingowych (w

tym IT), a także uzyskanie licencji dla banku. Nadzorowała obszar prawny, w tym ład

korporacyjny, a także obszar compliance, w tym MiFID, FATCA/ CRS oraz

przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W latach 2012-2o15 pracowała dla Grupy Poczty

Polskiej, gdzie pełniła funkcję Prezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń

Wzajemnych, Wiceprezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA oraz

Członka Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA. W ramach

pełnionych funkcji przeprowadziła restrukturyzację umożliwiającą realizację celów

strategicznych Grupy Poczty Polskiej w zakresie rozwoju ubezpieczeń pocztowych.

Była także włączona w proces uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego

na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Pocztowe Towarzystwo

Ubezpieczeń na Życie SA. Nadzorowała między innymi obszary strategii i projektów

strategicznych, kontrolingu biznesowego, tworzenia produktów ubezpieczeniowych,

likwidacji szkód, audytu wewnętrznego, compliance, ładu korporacyjnego, prawny oraz

HR. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła Podyplomowe Studia Bankowości w Szkole Głównej Handlowej

w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Europejskiego Prawa Materialnego w Wyższej

Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Orzekała w ramach Sądu Polubownego

przy Związku Banków Polskich oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby

Gospodarczej. Została wyróżniona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich

za wkład w rozwój praktyki bankowej w Polsce. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej

Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polskiego Komitetu Narodowego

Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland). a także jest kierownikiem Studiów

Podyplomowych Compliance Of�cer realizowanych na Uczelni Łazarskiego w ramach

Akademii Compliance. 
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Anna Wojciechowska-Nowak
Prawnik, Członek Zarządu Linia Etyki Sp. z o.o. 

Biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem

i whistleblowingu. Obecnie jest zaangażowana w tematykę whistleblowingu

z perspektywy pracodawcy. Zajmuje się szeroko rozumianą etyką biznesu, m.in. wdraża

systemy whistleblowingowe, przygotowuje kodeksy etyki oraz procedury wew.

z zakresu etyki, realizuje szkolenia dla klientów korporacyjnych oraz wspiera klientów

w wewnętrznej komunikacji na temat etyki. W latach 2004-2015 związana była

z Fundacją im. Stefana Batorego, gdzie jako kierownik projektu „Wsparcie i ochrona

sygnalistów” prowadziła poradnictwo prawne dla pracowników sygnalizujących

wątpliwości etyczne, monitorowała postępowania sądowe w sprawach sygnalistów

oraz prowadziła rzecznictwo dotyczące uregulowania tego obszaru w Polsce.

Organizowała pierwsze w Polsce konferencje i seminaria na temat whistleblowingu

oraz ochrony sygnalistów. Jest autorką analiz, raportów i publikacji, w szczególności:

„Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku

zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych.”,

Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2012; ”Ochrona prawna sygnalistów

w doświadczeniu sędziów sądów pracy. Raport z badań”, Fundacja im. S. Batora,

Warszawa 2011. Jest współautorką reportaży �lmowych poświęconych sylwetkom

polskich sygnalistów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie – prowadzi

warsztaty i szkolenia dla sektora publicznego, biznesu oraz sektora pozarządowego

na temat etyki, whistleblowingu, ochrony sygnalistów w zakładzie pracy,

przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku pracy, przejrzystości

i zapobiegania korupcji. Prowadzi zajęcia na temat whistleblowingu na studiach

podyplomowych na Akademii im. Leona. Koźmińskiego oraz w Instytucie Nauk

Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

Małgorzata Wojnowska
Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Radca prawny, Compliance Of�cer
Żabka Polska 

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie nieruchomości, prawie spółek a także

transakcji M&A. Odpowiedzialna za zarządzenie obszarem prawnym i rozwój funkcji

compliance w spółkach Grupy, w tym za wdrożenie w organizacji programów zgodności

z prawem konkurencji, ochrony danych osobowych i regulacjami antykorupcyjnymi.

Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transparentnością procesów

wewnętrznych i zewnętrznych organizacji w tym corporate governance, a także

tworzeniem wewnętrznych systemów pozwalających na wykrywanie potencjalnych

nieprawidłowości i służących przeciwdziałaniu nadużyciom. 
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Piotr Żyłka
EMBA, Ekspert ds.compliance Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

Prawnik, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem zgodności. Współpracuje

z kancelarią DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy. Doświadczenie zdobywał pracując

na rzecz czołowych krajowych, jak i międzynarodowych instytucji �nansowych,

w których odpowiedzialny był za zarządzanie systemami zgodności w ramach

działalności tych podmiotów na polskim rynku. Dostosowywał działalność organizacji

do wymogów ustawowych, a także rekomendacji i zaleceń organów nadzoru. W swojej

pracy posługuje się biegle językiem angielskim i hiszpańskim. Autor bloga

www.itsallaboutcompliance.com 
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Akceptuję regulamin 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług tej spółki 

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego: produktów i usług tej spółki 

Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników konferencji. Jednocześnie oświadczam, że podane dane są

prawdziwe.  

Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB" 

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych

będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W

naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać

Pani/a dane osobowe 1) na potrzeby realizacji i wzięcia udziału w Konferencji, 2) by dokonywać rozliczeń z niej wynikających, 3) prowadzić nasze działania marketingowe i kampanie

reklamowe naszych produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania będzie: 1) umowa, którą zawrzemy z Panią/em, 2) art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 3) zgody

marketingowe, które ewentualnie Pani/Pan zaznaczy, oraz 4) nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to

będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na

podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej,

urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów konieczne to będzie po zakończeniu umowy. Ma

Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego („Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych”). Podanie danych osobowych warunkuje zawarcie z nami umowy. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość jej zawarcia. Pani/Pana dane osobowe mogą

być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych,

statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.  

 Pieczątka i podpis
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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. 
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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, 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. Przesłanie do Organizatora pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”) jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez

podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi szkoleniowej. 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. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

20.1.1 dostęp do Internetu,

20.1.2 urządzenie końcowe,

20.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. gra�cznych, dźwiękowych, multimedialnych,

tekstowych, wideo itp.).

21. 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
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22. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

22.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

22.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania �rm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

22.1.3 niewłaściwą kon�gurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,

22.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

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

22.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

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

23. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: rodo@bonnier.pl.

Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny jak u administratora z dopiskiem IOD, e-mail: iod@bonnier.pl.. Dane osobowe przetwarzane będą

na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób �zycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.

24. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego

dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.

25. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do należytej realizacji Wydarzenia, dane osobowe

uczestników Wydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2)

podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, urzędom skarbowym.

Dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych –zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług

Organizatora.

26. 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.

27. 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 606216519

28. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w

zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.

29. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na udostępnienie danych

osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów (w formie komunikacji

elektronicznej lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, z którymi

Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie

danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej,

Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.

30. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba której dane dotyczą, informuje

Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl. W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia

Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z

zakresem żądania.

31. 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.

32. 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.

33. 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.

34. 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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