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Prowadząc działalność gospodarczą bardzo często znajdujemy się w sytuacjach, w których krzyżują się różnorodne interesy

nasze oraz naszych wspólników, kontrahentów, czy współpracowników. Konkurencja również nie śpi.

 Negocjując umowę handlową chcemy ustalić optymalne dla nas warunki jej wykonania. Tak również zachowuje się osoba

będąca po drugiej stronie. Gdy przystępujemy do transakcji nabycia aktywów (udziałów, nieruchomości, praw majątkowych

itd.) staramy się zabezpieczyć wszystkie kluczowe obszary, aby nic nas negatywnie nie zaskoczyło. Będąc akcjonariuszem

spółki  kapitałowej  dążymy  do  uzyskania  wpływu  na  ten  podmiot  w  wymiarze  proporcjonalnym  do  zaangażowanych

środków  oraz  ponoszonego  ryzyka.  W  sferze  relacji  ze  współpracownikami  staramy  się  roztoczyć  umowną  i  faktyczną

ochronę  nad  tajemnicami  przedsiębiorstwa oraz  wszelkimi  innymi  niematerialnymi  aktywami,  które  wyrażają  dla  nas

wartość  ekonomiczną.  Niejednokrotnie  wprowadzamy  dodatkowe  zabezpieczenie teleinformatyczne  mające  strzec

naszego know-how przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Wszelkie  umowy,  czy  inne formalne  regulacje,  a  także  bariery  faktyczne,  opracowujemy  na  czas  nieporozumień  i

kon�iktów, licząc jednak, że nigdy nie będzie trzeba wery�kować ich szczelności oraz skuteczności.

 Co jednak zrobić, gdy spór wybuchnie?

▪  Jak bronić swojego interesu, gdy okaże się, że kontrahent jednak nie działał w dobrej wierze?

▪  Jak chronić swoje prawa, gdy pozostali wspólnicy podejmują działania zmierzające do wypchnięcia nas ze spółki lub

zupełnego zmarginalizowania wpływu na nią?

▪ Jak bronić się przed tzw. „wrogim przejęciem”?

▪ Czy  można  jakoś  zatrzymać byłego  menadżera przed  wykorzystywaniem  konkurencyjnym  tajemnic naszego

przedsiębiorstwa oraz know-how?

 I kluczowe pytanie – a co, jeśli można było temu łatwo zapobiec zawczasu?

 Na te i  inne pytania odpowiedzą  podczas organizowanego wydarzenia zaproszeni przez nas eksperci z wielu obszarów

wspierania biznesu – prawnicy, analitycy, ubezpieczyciele oraz menadżerowie czempionów polskiej gospodarki. Podzielą się

swoim wieloletnim praktycznym doświadczeniem, opisując na wybranych case studies jak zminimalizować  ryzyko sporu

oraz jak sprawnie doprowadzić do końca kon�iktu, gdy taki już wybuchnie.

Online  

27 października 2022

Spory w biznesie
995 zł netto do 27 października 



 Do udziału zapraszamy m.in.:

▪ Właścicieli

▪ Menadżerów i członków rad nadzorczych

▪ Zarządzających aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi

▪ Dyrektorów odpowiedzialnych za procesy biznesowe

▪ Prawników in-house
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PROGRAM 

Czwartek, 27 października

08:55 
O�cjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 Renata Grzeszczak, Project Manager - Team Leader, Puls Biznesu 

09:00 
Jak przeprowadzić transakcję, aby uniknąć sporu?

 dr Jarosław Szewczyk, Partner Zarządzający, adwokat, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i

Adwokaci 

 Marcin Jasiński, Partner, radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci 

▪  Podstawowe rodzaje transakcji

▪ Transakcje M&A a inwestycje na rynku PE/VC

▪ Akceptowane warunki wyjścia z inwestycji (clean exit) i poszukiwanie odpowiedniego nabywcy (beauty contest)

▪ Przygotowanie transakcji – od strony sprzedającego (vendor DD, NDA, clean-team) i kupującego (red-�ags, term-sheet)

▪ Oświadczenia i zapewnienia – jakich warto wymagać?

▪ Ujawnienia (fairly disclosed risks)

▪ Sposoby zabezpieczenia rozliczenia transakcji (od strony kupującego i sprzedającego)

▪ Specy�ka transakcji z udziałem spółki publicznej (lub emitenta obligacji z rynku zorganizowanego)

▪ Proces integracji z udziałem podmiotów uczestniczących na wcześniejszych etapach transakcji a identy�kowanie ryzyk

oraz pojawiających się problemów

▪ Niepowodzenie transakcji - odpowiedzialność osób, które podjęły decyzję o jej realizacji (działanie w granicach

uzasadnionego ryzyka gospodarczego)

10:00 
Panel dyskusyjny: Co może pójść nie tak i czy można zabezpieczyć się przed wszystkim?

 Moderator: dr Jarosław Szewczyk, Partner Zarządzający, adwokat, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Radcowie Prawni i Adwokaci 

▪ Najtrudniejsze transakcje, to takie kiedy….

▪ O odpowiedzialności na początku negocjacji – czy warto rozmawiać?

▪ Oświadczenia i zapewnienia jako narzędzie rozkładu ryzyka – jak jest w praktyce?

▪ Jak ubezpieczenie transakcji wpływa to na prowadzone negocjacje?

▪ Nieoczywiste aspekty odpowiedzialności z tytułu nietra�onej transakcji
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11:30 
Przerwa

11:50 
Przyczyny sporów korporacyjnych oraz sposoby ich unikania

 Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i

Adwokaci 

▪ Pierwsze symptomy kon�iktu wspólników lub akcjonariuszy;

▪ Płaszczyzny sporu (rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników, walnego zgromadzenie) oraz sądowe i pozasądowe

narzędzia wykorzystywane w ofensywie

▪ Pewnego dnia przyszedł list od akcjonariusza – case-study znanych kon�iktów w spółkach kapitałowych

▪ Czy spółkę łatwiej ukraść niż rower?

▪ Sposoby obrony przed tzw. „wrogimi przejęciami”

▪ Dokumentacja wewnętrzne spółki, która minimalizuje ryzyko kon�iktu (właściwa treść umowy oraz statutu spółki)

12:50 
Panel dyskusyjny: Głośne spory korporacyjne – jak można było im zapobiec i co zrobić, gdy się przytra�ą?

 Moderator: Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie

Prawni i Adwokaci 

 dr Radosław L. Kwaśnicki, Senior Partner, radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie

Prawni i Adwokaci 

 Piotr Regulski, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej, Grupa Azoty S.A.

▪ Najtrudniejsza sytuacja korporacyjna to (…)

▪ Czy przed sporem można się uchronić?

▪ Jak zachować się w sytuacji kon�iktu

▪ Czy „wrogie przejęcie” jest z de�nicji negatywne?

▪ Nowe technologie zwiększają bezpieczeństwo korporacyjne?

13:50 
Przerwa

14:50 
Zabezpieczenie własności intelektualnej i zapobieganie nieuczciwej konkurencji

 Aneta Pankowska, Partner, radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci 

▪ Jak właściwie zabezpieczyć innowacyjny pomysł?

▪ Moje know-how z perspektywy prawa

▪ Kiedy patent, a kiedy poufne know-how

▪ Kiedy tajemnica staje się „tajemnicą przedsiębiorstwa”?

▪ Były menadżer i jego (niebezpieczna) wiedza
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15:50 
Panel dyskusyjny: Nowe technologie na straży własności intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa

 Moderator: Aneta Pankowska, Partner, radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i

Adwokaci 

 Piotr Jabłonka, Dyrektor Pionu Prawnego, Polski Holding Hotelowy 

 Łukasz Wójcik, Head of Cyber Risk, CISO, Navi Risk 

 Monika Wójs, In-house lawyer, Artifex Mundi S.A. 

▪ Jak wykorzystać nowe technologie do ochrony wartości niematerialnych i prawnych?

▪ Technologia wspiera, czy stwarza nowe ryzyka – jak nimi zarządzić?

▪ Teleinformatyczne bariery zabezpieczające tajemnice przedsiębiorstwa

▪ Jak dokumentować przypadki naruszeń praw czy tajemnic?

16:50 
Podsumowanie oraz zakończenie konferencji
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PRELEGENCI 
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Albert Borowski
Dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Comp 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, a także Menedżerskich

Studiów Podyplomowych w SGH w zakresie zarządzania i �nansów przedsiębiorstw

oraz Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej w PISM w zakresie stosunków

międzynarodowych i dyplomacji. Od wielu lat zawodowo związany z projektowaniem

strategii rozwoju przedsiębiorstw opartych o nowoczesne rozwiązania technologiczne,

zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem złożonymi projektami IT. Prowadził

wiele projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, w tym międzynarodowych,

�nansowanych ze środków prywatnych i publicznych (UE). Posiada bogate

doświadczenie związane z administracją publiczną, w tym ponad 10 letnie

doświadczenie w zakresie funduszy europejskich. W latach 1997 – 1999 pełnił funkcję

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Łączności, członka Zespołu Negocjacyjnego ds.

Negocjacji o Członkostwo RP w UE w obszarze telekomunikacji i technologii

informacyjnych, a także dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

i Pomocowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Od ponad

15 lat związany jest z branżą IT, posiada duże doświadczenie w obszarze

bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji. W latach 2007 –

2011 był Członkiem Zarządu Betacom S.A. a od 2011 jest związany z Grupą

Kapitałową COMP. Od ponad 7 lat odpowiada za obszar cyberbezpieczeństwa

i zarządzania ryzykiem w spółce COMP S.A. Zarządza również projektami związanymi

z transferem technologii i innowacjami w Grupie Kapitałowej COMP. Specjalizacja

technologiczna COMP S.A. w obszarze cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem

obejmuje zarówno kompleksowe wdrożenia technologii jak i usług doradcze m. in.

w zakresie: - systemów zarządzania zdarzeniami i informacją o bezpieczeństwie klasy

SIEM, SOAR, CASB - budowy procesów monitorowania i reagowania na incydenty

bezpieczeństwa w organizacji w postaci Security Operations Center (SOC), - usługi

w postaci outsourcingu personelu realizującego procesy monitorowania i reagowania

na incydenty, w szczególności operatorów SOC i analityków bezpieczeństwa, - usługi

informatyki śledczej (IT forensic), usługi przeglądów i testów bezpieczeństwa w tym

audyty bezpieczeństwa systemów, sieci i aplikacji (również mobilnych) łącznie z analizą

kodu źródłowego, analizy ryzyka, opracowania dokumentacji bezpieczeństwa, -

wdrożenia dziedzinowych systemów bezpieczeństwa takich jak: DLP, anty malware

i APT, WAF/DAM, PIM, Vulnerability Management, MDM i endpoint security, 
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Piotr Jabłonka
Dyrektor Pionu Prawnego Polski Holding Hotelowy 

Marcin Jasiński
Partner, radca prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci 

Specjalizuje się w zakresie doradztwa transakcyjnego w procesach fuzji i przejęć

(M&A), bieżącej korporacyjnej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz

wszelkich zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości. Doradza w procesie

inwestycyjnym, w tym przy opracowywaniu struktury inwestycji oraz form

pozyskiwania kapitału. Współpracuje z funduszami private equity i venture capital

w ramach akwizycji oraz transakcji dotyczących dezinwestycji realizowanych przez

takie fundusze. Doradza w sprawach związanych z prawem obrotu nieruchomościami

i prawem budowlanym, w tym w zakresie nabywania nieruchomości,

zagospodarowania przestrzennego, planowania, przygotowania i realizacji procesu

budowlanego, �nansowania, komercjalizacji, wynajmu, sprzedaży oraz kwestii

regulacyjnych i administracyjnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie

przygotowywania opinii prawnych oraz projektów umów (m.in. umów sprzedaży,

najmu, umów o generalną realizację inwestycji – w tym FIDIC, umów o zastępstwo

inwestycyjne) oraz negocjowania umów w powyższym zakresie. Brał udział w licznych

badaniach due diligence (w tym spółek prawa handlowego, gruntów przeznaczonych

pod realizację inwestycji oraz centrów handlowych). Rekomendowany przez Legal 500

EMEA w dziedzinie prawa nieruchomości w 2010, 2011 i 2012 r., rekomendowany

przez Legal 500 EMEA w dziedzinach Commercial, Corporate and M&A oraz Private

Client. Członek rad nadzorczych krajowych spółek. Współautor m.in. pierwszego

tłumaczenia na język francuski Kodeksu Spółek Handlowych (01.2005 r.) oraz

rozdziału o uwarunkowaniach transakcyjnych w Polsce w „Real Estate 2010”,

International Comparative Legal Guide (02.2010 r.). 
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dr Radosław L. Kwaśnicki
Senior Partner, radca prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie
Prawni i Adwokaci 

Posiada tytuł naukowy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy

prawnego. Pełni funkcję Senior Partnera w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL

& Partnerzy, którą założył w 2008 roku. Wcześniej zaś, począwszy od 2001 r.,

współpracował z krajowymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Jest

ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz prawa grup

spółek. Specjalizuje się także w sporach właścicielskich, rynku kapitałowym oraz

zawodowo przewodniczy walnym zgromadzeniom. Doradza w różnorodnych

aspektach tworzenia i rozwijania �rm rodzinnych (tworzenie zasad ładu rodzinnego,

zarządzanie i ochrona majątku prywatnego) oraz zamożnych klientów indywidualnych

(High-Net-Worth Individuals). Pełni funkcję arbitra krajowego i międzynarodowego

(m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym

przy Konfederacji Lewiatan, Sądzie Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku

Banków Polskich). Orzekał w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy

Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu. Często rekomendowany, zarówno

w kraju jak i zagranicą, m.in. przez dziennik „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii

(2021) w dziedzinie „Prawa spółek i prawa handlowego” (podobnie jak w 2020 r.)

a wcześniej przez Global Law Experts, European Legal Experts oraz Legal 500. W 2014

r. został laureatem I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa. Posiada

kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji członka lub

przewodniczącego rad nadzorczych spółek krajowych i zagranicznych. W szczególności

w latach 2014-2019 pełnił funkcję członka a następnie wiceprzewodniczącego rady

nadzorczej PKN ORLEN a także wielu spółek z większościowym udziałem prywatnym.

Obecnie zasiada, jako członek niezależny, m.in. w radach nadzorczych spółek

publicznych Sanok Rubber Company (wskazany przez zagraniczny fundusz) oraz

Creotech Instruments (jako przewodniczący). Jest współautorem tzw. covidowej

nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad

nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich, jak również projektu tzw.

dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2022 r. dot. m.in. prawa grup spółek

(„holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych. Jest współautorem

podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom

prawa gospodarczego. W jego dorobku widnieje ponad 600 publikacji, w większości

poświęconych prawu spółek. Działa społecznie, w tym na płaszczyźnie kultury i sztuki.

Utworzył i pracuje z Fundacją „Nova Ars Poloniae” wspierającą polskich artystów.

Pełnił funkcję Koordynatora Generalnego Akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, która

w trakcie pierwszego etapu pandemii koronawirusa koordynowała działania ponad

siedemdziesięciu �rm prywatnych w niesieniu pomocy, której wartość materialna

przekroczyła 50 mln zł. 
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Aneta Pankowska
Partner, radca prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci 

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej

(Uniwersytet Warszawski) oraz Psychologii Biznesu dla Menedżerów (Akademia Leona

Koźmińskiego). Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej,

prawa gospodarczego, jak również w procesach gospodarczych, w tym z zakresu

nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Jest laureatką International

Advisory Experts Award 2018: IP lawyer of the Year in Poland. Wykłada

na konferencjach i szkoleniach (m.in. OIRP w Warszawie, MCC, CGE) Prowadzi blog

poświęcony prawu własności intelektualnej "IP PROCESOWO"

(www.pankowska.com.pl). Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim. 

Piotr Regulski
Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej
Grupa Azoty S.A. 

Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej

Grupa Azoty S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady

Azotowe ”Puławy” S.A. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze ładu

korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Menedżer aktywnie uczestniczący w strategicznych projektach Grupy Kapitałowej

Grupa Azoty. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA). 

dr Jarosław Szewczyk
Partner Zarządzający, adwokat RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Radcowie Prawni i Adwokaci 

Partner w Dziale Korporacyjnym i M&A Kancelarii. Szef Praktyki Sektora Usług

Finansowych oraz Partner Nadzorujący Dział White Collar, Compliance i Postępowań

Sankcyjnych, uznany ekspert w dziedzinie rynku kapitałowego oraz transakcji M&A,

PE i VC. Świadczy usługi na rzecz spółek publicznych, funduszy VC/PE, funduszy

inwestycyjnych (w tym ASI), domów maklerskich, banków oraz osób zarządzających

podmiotami nadzorowanymi. Zajmuje się doradztwem przy strukturyzowaniu

transakcji, prawem antymonopolowym, wdrażaniem nowoczesnych technologii

w sektorze �nansowym (FinTech), zapewnieniem zgodności działalności podmiotów

nadzorowanych z przepisami prawa (compliance), w tym aspektami karnymi

bezprawnych zachowań na rynku kapitałowym. Laureat licznych nagród i wyróżnień,

m.in. Laureat konkursu „Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2018”, nagrody ORA

w Warszawie za uzyskanie najlepszego ogólnego wyniku z egzaminów adwokackich

w 2015 r. w Izbie Warszawskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dla najlepszych doktorantów”. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych i sędzia

sądów arbitrażowych. Prawnik rekomendowany przez Legal 500 (EMEA) 2022

w dziedzinie Corporate and M&A oraz Private Client. Prelegent na konferencjach oraz

autor licznych (ponad 100) publikacji poświęconych prawu gospodarczemu, prawu

cywilnemu, bankowemu i ubezpieczeniowemu. Od 2015 r. adwokat oraz członek Izby

Adwokackiej w Warszawie. 
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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. 

Łukasz Wójcik
Head of Cyber Risk, CISO Navi Risk 

Od ponad 20 lat zajmuje się bezpieczeństwem informatycznym i ochroną informacji,

tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych osobowych w obszarach teleinformatyki,

organizacyjnym i legislacyjnym. Doświadczenie zdobywał świadcząc usługi dla dużych

instytucji z sektora �nansowego, energetycznego, paliwowego, medycznego,

telekomunikacyjnego, rządowego i wielu innych. Uczestniczył w projektowaniu

i prowadził wdrażanie wielu procesów i rozproszonych technologii bezpieczeństwa

w przedsiębiorstwach i instytucjach. Prowadzi działania zakresu informatyki śledczej,

przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu i sabotażom. Aktywnie działa jako

konsultant i ekspert d.s. bezpieczeństwa IT, analityk, Inspektor Ochrony Danych,

audytor technologiczny i organizacyjny oraz szkoleniowiec. W swojej pracy główny

nacisk Łukasz kładzie na zrozumienie potrzeb i umiejętność współpracy oraz

rozwiązywanie kon�iktów na styku biznesu, technologii, IT i bezpieczeństwa. 
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Monika Wójs
In-house lawyer Artifex Mundi S.A. 

Prawnik z ponad 15 letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W swojej

karierze obsługiwała spółki giełdowe z branży budowlanej oraz pracowała dla

międzynarodowego koncernu z branży energetycznej. Aktualnie zajmuje się obsługą

prawną spółki giełdowej Artifex Mundi S.A. – producenta i globalnego wydawcy gier

komputerowych 
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Kod pocztowy

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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https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_wydarzen_platnych_05072022_pdf.pdf
https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inaczej, o czym uprawniony zostanie poinformowany w zaproszeniu.
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21. 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.

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

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dostęp do Internetu,

21.1.2 urządzenie końcowe,

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

tekstowych, wideo itp.).

23. 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

24. 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.

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

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

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

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

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

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. 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.

SPORY W BIZNESIE

(12989) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  


	CEL
	PROGRAM
	Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie
	Jak przeprowadzić transakcję, aby uniknąć sporu?
	Panel dyskusyjny: Co może pójść nie tak i czy można zabezpieczyć się przed wszystkim?
	Przerwa
	Przyczyny sporów korporacyjnych oraz sposoby ich unikania
	Panel dyskusyjny: Głośne spory korporacyjne – jak można było im zapobiec i co zrobić, gdy się przytrafią?
	Przerwa
	Zabezpieczenie własności intelektualnej i zapobieganie nieuczciwej konkurencji
	Panel dyskusyjny: Nowe technologie na straży własności intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa
	Podsumowanie oraz zakończenie konferencji

	PRELEGENCI
	Albert Borowski
	Dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem
                          Comp

	Piotr Jabłonka
	Dyrektor Pionu Prawnego
                          Polski Holding Hotelowy

	Marcin Jasiński
	Partner, radca prawny
                          RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

	dr Radosław L. Kwaśnicki
	Senior Partner, radca prawny
                          RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

	Aneta Pankowska
	Partner, radca prawny
                          RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

	Piotr Regulski
	Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej
                          Grupa Azoty S.A.

	dr Jarosław Szewczyk
	Partner Zarządzający, adwokat
                          RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

	Karol Maciej Szymański
	Partner Zarządzający
                          RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

	Łukasz Wójcik
	Head of Cyber Risk, CISO
                          Navi Risk

	Monika Wójs
	In-house lawyer
                          Artifex Mundi S.A.


	KONTAKT
	MIEJSCE
	Opiekun merytoryczny
	Renata Grzeszczak

	Współpraca
	Mateusz Stempak

	Szczegółowa lokalizacja wkrótce

	Cena
	Osoba zgłaszająca
	Dane do faktury
	1. Dane uczestnika
	2. Dane uczestnika

