
 

VII Forum Compliance Of�cer
22 ‑ 23 lutego 2022 / online 

2495 zł netto do 23 lutego 

Zmiana formuły spotkania na online!

CEL 

VII Forum Compliance Of�cer to najważniejsze, doroczne wydarzenie, podczas którego poruszamy najważniejsze tematy

związane z pracą działów compliance. Nowe otoczenie regulacyjne, narzędzia i nowe technologie, wdrożenie ESG i

Dyrektywy o Sygnalistach, to zagadnienia, z którymi w 2022 roku staną oko w oko Compliance Of�cerowie. Kwestie te

zostaną przedstawione przez znakomitych prelegentów-praktyków, którzy w swojej codziennej pracy wdrażają

nowatorskie rozwiązania.

Dołącz do nas, aby

▪ zapoznać się z trendami i nowymi wyzwaniami w zakresie zgodności

▪ dowiedzieć się, jak powinna wyglądać wzorcowa współpraca na linii kierownictwo – compliance – audyt wewnętrzny

▪ sprawdzić, jakie regulacje będą determinowały pracę działów compliance w instytucjach �nansowych i

nieregulowanych

▪ poznać sekrety znakomitej komunikacji w rozproszonych zespołach compliance

▪ podyskutować, czy ESG to przykry compliance, czy nowa szansa na rozwój

▪ posłuchać o dobrach praktykach wdrożenia polskiej ustawy o ochronie sygnalistów

 

Udział w Forum pozwoli Ci poznać doświadczenia reprezentantów takich �rm jak m.in.: Jeronimo Martins Polska,

TAURON Polska Energia, Ebury, Bank BNP Paribas, PwC, czy PepsiCo.

 

Przed każdym Compliance Of�cerem stoi szereg wyzwań wymagających ogromnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia,

dlatego spotkajmy się 22-23 lutego 2022 r., podczas VII Forum Compliance Of�cer. Będziemy mówić o tym co

najważniejsze w nadchodzącym roku, dyskutować, tworzyć nowe idee, wymieniać się pomysłami.

Stawiamy na praktyczne rozwiązania oraz doświadczenie zaproszonych prelegentów!
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Przedstawiamy innowacyjne rozwiązania!

Umożliwiamy integrację i interakcję!
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PROGRAM 

Wtorek, 22 lutego

08:55 
O�cjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu 

09:00 
PANEL DYSKUSYJNY – Przyszłość compliance w Polsce

 Moderator: Magdalena Simkowska-Gawron, Ethics & Compliance Expert, GAWRON Kancelaria Adwokacka 

 Agnieszka Kelma-Koczorowska, Dyrektor ds. Governance, Risk & Compliance, Amica S.A. 

 Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, General Counsel, Legal and Compliance Director, Skanska S.A. 

 Monika Gorgoń, Dyrektor Działu Compliance, AML i Zarządzania Ryzykiem, Giełda Papierów Wartościowych w

Warszawie 

 Joanna Jeżewska, Radca Prawny, Kierownik Działu Compliance, Chief Compliance Of�cer, Koordynator ds. Etyki i

Compliance, PGNiG S.A. 

 dr Dominik Wolski, Chief Compliance Of�cer, Dyrektor Działu Prawnego, Radca Prawny, Jeronimo Martins Polska S.A. 

▪ Strategiczna rola Compliance Of�cera w 2022 roku

▪ Zmiany w otoczeniu regulacyjnym compliance w Polsce w 2022 roku i ich wpływ na funkcjonowanie działów compliance

▪ Trendy i nowe wyzwania w zakresie zgodności

▪ Niezbędne umiejętności potrzebne skutecznemu Compliance Of�cerowi

▪ Kluczowe wyzwania we współpracy compliance z innymi działami

09:45 
PANEL DYSKUSYJNY – 3 linie obrony – Kierownictwo – Compliance – Audyt

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

PwC 

 Aleksander Awdziejczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Compliance i Bezpieczeństwa, Pełnomocnik ds. Ochrony

Informacji Niejawnych, TAURON Polska Energia S.A. 

 Jakub Galanty, Compliance Of�cer Central Eastern Europe, Biogen Poland Sp. z o.o. 

 Anna Różalska, Compliance Of�cer, Siemens Healthineers 

 Maciej Piołunowicz, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank Gospodarstwa Krajowego 

 Adam Chwalisz, Kierownik Działu Audytu, PGZ S.A. 

▪ Współpraca na linii kierownictwo – compliance – audyt wewnętrzny

▪ Jakie połączenia są możliwe i się sprawdzają, a jakich trzeba unikać?

▪ Trudności we współpracy pomiędzy działami

▪ Jak uniknąć nadmiaru kontroli?
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▪ Dobre praktyki

10:45 
Przerwa

11:00 
Budowanie partnerstwa compliance w organizacji, jako krytyczny aspekt efektywnego programu compliance

 Ineza Pletty, Head of Ethics&Compliance, Takeda 

▪ Partnerstwo: wspierające, wymagające, kontrolujące, jakie?

▪ Zasada „set tone at the top” w realiach codziennej pracy organizacji

▪ Kultura compliance w organizacji na każdym poziomie

11:30 
Compliance w instytucjach �nansowych – regulacje prawne i nadzorcze

 adw. Michał Roszczynialski, Dyrektor Działu Compliance, SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA 

▪ Wprowadzone regulacje określające obowiązki instytucji �nansowych

▪ Metodyka odpowiedniości członków organów (KNF)

▪ Projekt stanowiska KNF ws. social media

▪ Postrzeganie funkcji compliance przez KNF w działalności regulacyjnej

▪ Projekt DORA i wyzwania dla branży �nansowej

12:15 
Wyzwania dla Compliance Of�cerów w sektorze nieuregulowanym

 Stanisław Strejmer, Radca Prawny, Rzecznik Etyki, Compliance Of�cer, Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

▪ Jak przekonać kierownictwo do wdrożenia i rozwoju CMS? „Tone from the top / at the middle” vs. „compliance at the

core” – ewolucja podejścia do kwestii compliance w organizacji

▪ Jak przekonać pracowników do przestrzegania obowiązków compliance? Czy muszę „wpuszczać” compliance of�cera

do swoich procesów? Kilka słów o podejściu silosowym oraz compliance by design / by default (na przykładzie działań

z zakresu reklamy i marketingu)

▪ Jak identy�kować obowiązki compliance w sektorze  „nieuregulowanym"? Podstawowe obszary compliance – aktualne

wyzwania

▪ Ryzyko non-compliance: jak zarządzać ryzykiem w sektorze „nieuregulowanym”? Czy i na ile warto korzystać

z doświadczeń i rozwiązań rynku regulowanego?

▪ Program etyczny jako „kompas” dla systemu zarządzania zgodnością. Znaczenie kultury organizacyjnej i środowiska

compliance we wdrażaniu i rozwoju CMS
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13:00 
Przerwa

13:45 
Międzynarodowy compliance

 Michał Sas, Compliance & MLRO Of�cer Eastern Europe, Ebury 

▪ Prawo krajowe a prawo Unii Europejskiej

▪ Prawo Unii Europejskiej a Brexit

▪ Jak pogodzić rozmaite jurysdykcje w ramach jednej grupy?

▪ Zarządzanie ryzykiem braku zgodności na poziomie międzynarodowym

▪ Harmonizacja prawa europejskiego i okresy przejściowe

14:30
Compliance Tech – narzędzia i nowe technologie

 Władysław Hydzik, Kierownik Wydziału Analiz Ryzyka i Regulacji, Biuro Zarządzania Ryzykiem i Regulacji, PKP

Energetyka 

▪ Wykorzystaj zaawansowane analizy, AI, ML, aby zwiększyć wydajność i osiągnąć przewagę strategiczną

▪ Technologie wspierające procesy decyzyjne w compliance oraz zarządzaniu ryzykiem nieprawidłowości

▪ Jakość danych a trafność podejmowanych decyzji

▪ Potencjalne ryzyka związane z automatyzacją

▪ Czy ludzie są nam tu jeszcze potrzebni?

▪ Robotyzacja pracy Compliance Of�cera a ochrona danych

15:15 
Przerwa

15:30 
Ochrona przed cyberzagrożeniami

 Adriana Sokólska, Data Protection Counsel, Bolt 

▪ Tło regulacyjne

▪ Praktyczne aspekty tworzenia systemu bezpieczeństwa informacji w organizacji

▪ Rola 3 linii obrony w wewnętrznych procesach

▪ Wyzwania związane z zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa

16:00 
Rozproszony zespół compliance – sekrety dobrej komunikacji

 Mateusz Hendzel, Kierownik ds. Zgodności, Compliance Manager, LOTTE Wedel Sp.z.o.o. 
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▪ Jak tworzyć pozytywne relacje z pracownikami, aby zbudować większe poczucie integracji wśród członków

rozproszonych zespołów?

▪ Wpływ różnorodności kulturowej i lokalizacyjnej członków zespołu na komunikację w grupie

▪ Moc słuchania w budowaniu relacji zespołowych

▪ Znaczenie poziomu zaangażowania pracowników dla skuteczności działań compliance

▪ Feedback jako narzędzie wspierające, umacniające i motywujące

▪ Sztuka zadawania pytań. Jak zadawać pytania, które prowadzą do osiągania celów?

▪ Jak komunikować się w sytuacjach trudnych i kon�iktowych?

16:30 
STOLIKI DYSKUSYJNE

Stoły Eksperckie - zapraszamy do dyskusji tematycznych

Formuła stołów eksperckich to udział w dyskusjach z ekspertem - każdy z Państwa może wybrać jeden ze stołów

dyskusyjnych i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Dzięki tej formule mogą Państwo wymienić opinie z pozostałymi

uczestnikami, ale również zadawać pytania ekspertowi.

STOLIK nr 1

AML dla instytucji �nansowych

Dariusz Szlas, Compliance Manager, PKO Ubezpieczenia 

▪ Nowe wymogi dotyczące wzmożonych środków bezpieczeństwa �nansowego – państwa trzecie wysokiego ryzyka

▪ Rozporządzenie ws. polskich PEP – ułatwienie czy utrudnienie w procesie nawiązywania i monitorowania relacji

z klientami?

▪ Kryptowaluty – produkt/instrument wysokiego ryzyka czy nieunikniona przyszłość?

▪ Państwa trzecie wysokiego ryzyka – kryteria oceny/selekcji oraz sposób prowadzenia wewnętrznej listy

STOLIK nr 2

Odczarować AML, czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla instytucji nie�nansowych

Robert Gniezdzia, Radca Prawny, Partner, Chmielniak Adwokaci

▪ Co robić, aby nie narazić się na karę administracyjną?

▪ Sposób realizacji obowiązków KYC przez instytucje nie�nansowe

▪ Sygnały mogące wskazywać na ryzyko prania pieniędzy – jak rozpoznawać, jak zgłaszać?

▪ Bene�cjent rzeczywisty, to nie zawsze klient

17:30 
Zakończenie 1 dnia Forum

Środa, 23 lutego
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08:55 
Powitanie uczestników, rozpoczęcie

 Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu 

09:00 
PANEL DYSKUSYJNY – ESG - przykry compliance czy nowa szansa na rozwój?

 Moderator: Michał Stalmach, ESG Menedżer, PwC Polska 

 Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG, Diagnostyka S.A. 

 Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs and Sustainability, Allegro.pl 

 Marta Szczepek, Menedżer  , PwC Polska 

 Jacek Hutyra, Climate Of�cer, Orange Polska S.A. 

10:00 
Wdrożenie ESG do polskiego biznesu – case study - BNP Paribas Bank Polska S.A.

 Paulina Tetera, Ekspert ds. Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem, Bank BNP Paribas S.A. 

 Oskar Kulik, Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas Bank Polska S.A. 

▪ Budowanie wartości �rmy a compliance

▪ Kultura organizacji jako fundament ESG

▪ Co musimy zmierzyć, sprawdzić i skąd pozyskać dane?

11:00 
Przerwa

11:15 
Raportowanie kwestii środowiskowych i klimatycznych – case study

 Przemysław Wasilewski, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i ESG, CIECH S.A. 

▪ Zielony Ład a przemysł energochłonny na przykładzie Grupy CIECH

▪ Co mierzyć i gdzie raportować emisje GHG w przemyśle

▪ Ślad węglowy, emisje pośrednie bezpośrednie, zużycie zasobów – jakich informacji wymagają kontrahenci, inwestorzy

oraz inni interesariusze przemysłu chemicznego

12:00 
Raportowanie nie�nansowe instytucji �nansowej – case study

 Przemysław Kulik, Dyrektor, Biuro CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego 

▪ O raporcie zrównoważonego rozwoju BGK

▪ Wdrażanie raportowania zintegrowanego w BGK
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12:45 
Przerwa

13:30 
Polska ustawa o ochronie sygnalistów – kluczowe wyzwania prawne

 Angelika Ciastek-Zyska, Dyrektor, PwC Polska 

▪ Jak tworzyć bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości?

▪ Co powinna zawierać regulacja dotycząca zgłaszania naruszeń ?

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

▪ Jakie nieprawidłowości są najczęściej zgłaszane przez sygnalistów?

▪ Jakie nowe obowiązki dla pracodawców wynikają z przepisów o ochronie sygnalistów?

14:15
Whisteblowing a RODO

 Anna Hoffmann, Compliance Of�cer, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Amica S.A. 

▪ Procedura ochrony sygnalistów i prowadzenia postępowań wyjaśniających – jak zapewnić jej zgodność z RODO?

▪ Ochrona danych sygnalisty i uczestników postępowania wyjaśniającego

▪ Centralny system zgłaszania naruszeń a RODO

15:00 
Jak stworzyć kulturę organizacyjną zachęcającą do zgłaszania nieprawidłowości?

 Maria Marczewska-Kosińska, Compliance Director, PepsiCo 

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

▪ Jak budować pozytywny wizerunek sygnalisty?

▪ Jak przekonać pracowników do sygnalizowania nieprawidłowości?

15:30 
Przerwa

15:45 
PANEL DYSKUSYJNY - Wyzwania i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów

 Moderator: Piotr Szymankiewicz, Starszy Menedżer, PwC Polska 

 Agnieszka Chojnacka, Chief Compliance Of�cer, Head of Compliance, Nationale Nederlanden 

 Magdalena Góralska, Senior Compliance Manager, CBRE Sp. z o.o. 

 Jakub Bouhnouni, Ekspert ds. Prawnych i Compliance, KAEM Sp. z o.o. Sp.k. 

 Jan Sroka, Compliance Of�cer, HEINEKEN Global Shared Services 

 Marzena Rosler-Borakiewicz, Radca Prawny, Partner, Dyrektor HR, Filipiak Babicz Legal sp.k. 
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▪ Sposoby na utworzenie jak najbardziej efektywnych, transparentnych i bezpiecznych kanałów zgłaszania

nieprawidłowości

▪ Ochrona tożsamości sygnalisty, jako podstawowy element kultury korporacyjnej i ważny aspekt kształtowania systemu

komunikacji wewnętrznej

▪ Kluczowa rola reagowania organizacji na zgłoszenie dokonane przez sygnalistę

▪ Docenienie pozytywnego wpływu sygnalistów na zmiany zachodzące w organizacjach

16:30 
Tech- Whisteblowing – technologia pomocna do ułatwiania sygnalizowania o nieprawidłowościach

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

 dr inż. Kamil Piętak, Członek Zarządu, E-nform Sp. o.o. 

Wyzwania w zakresie przetwarzania informacji w systemach whistleblowingowych

▪ System whistleblowingowy z perspektywy sygnalisty i organizacji

▪ Bezpieczeństwo sygnalisty w systemach whisteblowingowych

▪ Dostępność kanału komunikacji dla sygnalistów

▪ Bezpieczeństwo i efektywność przetwarzania informacji w systemach whistleblowingowych

▪ Zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi

▪ System whistleblowingowy - koszt czy inwestycja?

17:15 
Zakończenie Forum
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Aleksander Awdziejczyk
Dyrektor Wykonawczy ds. Compliance i Bezpieczeństwa, Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych TAURON Polska Energia S.A. 

Absolwent studiów na kierunkach: technicznym (Uniwersytet Przyrodniczy

we Wrocławiu), zarządzania (Uniwersytet Śląski), prawniczym (Uniwersytet Łódzki)

oraz MBA in Corporate Management (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Krakowska Szkoła Biznesu). Posiada wieloletnie doświadczenie jako o�cer Policji

i służb specjalnych w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, ekonomicznej

oraz korupcyjnej. 

Jakub Bouhnouni
Ekspert ds. Prawnych i Compliance KAEM Sp. z o.o. Sp.k. 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS oraz ukończył Program Seminarium

Doktorskiego Uniwersytetu SWPS. Posiada certy�kat Compliance Of�cer Dekry oraz

Approved Whistleblowing Compliance Of�cer i Approved AML Compliance Of�cer

Instytutu Compliance. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół tematyki

whistleblowingu a zawodowe w sferze compliance i ochrony danych osobowych.

Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych." 

Agnieszka Chojnacka
Chief Compliance Of�cer, Head of Compliance Nationale Nederlanden 

Chief Compliance Of�cer dla spółek powiązanych z grupą Nationale Nederlanden

w Polsce. Od 1994 r. zawodowo związana z rynkiem instytucji �nansowych, a od 2004

r. specjalizuje się w obszarze Compliance. W trakcie swojej kariery zawodowej

odpowiedzialna za stworzenie lub ulepszenie systemu zarządzania zgodnością m. in.

w �rmach: Erste Securities Polska, UniCredit CAIB Poland, Bank BGŻ, Giełda Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. i Polski Fundusz Rozwoju. Wiedzę merytoryczną

z zakresu compliance pogłębiała, uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach

międzynarodowych. Była uczestnikiem programu rozwojowego Harvard

ManageMentor oraz programu Leadership Development Manager przygotowanych

przez Harvard Business Review. Członek Komitetu Konsultacyjnego ds. Compliance

na GPW i członek Komisji Compliance ICC Polska przy Związku Banków Polskich.

Reprezentuje Nationale Nederlanden w Klubie Super Etycznych Firm. Występuje

w roli prelegenta na konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom

z obszaru Compliance. 
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Adam Chwalisz
Kierownik Działu Audytu PGZ S.A. 

CGAP, CFE, ISO 27001 LA, AW MF, Certy�kat IIA Internal Audit Quality Assessment,

kwali�kacje Prince 2 i szereg innych. Z wykształcenia prawnik, ukończone studia

podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowość i �nanse. Trener

i wykładowca akademicki, specjalizuje się w zagadnieniach audytu wewnętrznego,

zarządzania ryzykiem, Compliance, etyki, budowy systemów identy�kacji

i przeciwdziałania nadużyciom. Zarządzał funkcją audytu w ARiMR i PGE Energia

Odnawialna S.A., funkcją Compliance w PGE EO i PGZ S.A. Obecnie kieruje działem

audytu w PGZ S.A. Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW. 

Angelika Ciastek-Zyska
Dyrektor PwC Polska 

W swojej dotychczasowej karierze zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie

audytu śledczego, �nansowego, ładu korporacyjnego oraz compliance. Przez ostatnie

13 lat prowadziła liczne projekty śledcze, przeglądy zgodności procedur

z międzynarodowymi regulacjami antykorupcyjnymi oraz wdrożenia systemów

compliance (w tym systemów whistleblowing) dla �rm z różnych sektorów. Jest

pomysłodawczynią i współautorką „Poradnika antykorupcyjnego dla biznesu”,

przewodnika „Sygnalista po polsku" oraz narzędzia do diagnozy dojrzałości compliance

„PwC Forensic Compass”. W 2020 roku wraz z zespołem zdobyła nagrodę Instytutu

Compliance „Compliance Awards 2020” za rozwiązanie Digital Compliance Platform.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, jest także absolwentką Wydziału

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na UW. Posiada uprawnienia Radcy

Prawnego. Obecnie jest Dyrektorem w Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem

nadużyć PwC Polska, w którym przewodzi praktyce z zakresu Investigations oraz

Compliance. Posiada kwali�kacje Certi�ed Fraud Examiner a także tytuł Certi�ed

Compliance & Ethics Professional – International. 
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Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk
General Counsel, Legal and Compliance Director Skanska S.A. 

Jest radcą prawnym, dyrektorem Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A.

Pełni również rolę General Counsel dla Skanska Central Europe – jednostki biznesowej

obejmującej Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię. W latach 2007-2018

pracowała w Hewlett Packard jako dyrektor działu prawnego w Polsce, a w latach

2015-2018 również w Czechach i na Słowacji. Obecnie zajmuje stanowisko

wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Jest

również członkiem Rady Fundacji „Women in Law". Ukończyła prawo na Uniwersytecie

Warszawskim. Studiowała na Uniwersytecie Oxfordzkim (jako stypendystka Fundacji

Batorego) oraz w Akademii Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hadze.

Ukończyła również podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych.

W latach 2009-2014. Była współprzewodniczącą Komitetu ds. Produktów

Konsumenckich przy Polsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej, a w latach 2012-2018

uczestniczyła także w pracach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, między

innymi w ramach Komitetu Własności Intelektualnej i Rynku Cyfrowego. 

Jakub Galanty
Compliance Of�cer Central Eastern Europe Biogen Poland Sp. z o.o. 

Od 2005 r. zajmował się budowaniem struktur i kultury compliance w regionie

środkowoeuropejskim �rmy Bayer, z uwzględnieniem różnic dla poszczególnych gałęzi

przemysłu, jak farmacja czy chemia. Od 2012 r. kierował pracami działu compliance,

jakości oraz rejestracji w �rmie Biogen Poland, od 2018 r. pełni funkcję regionalego

Compliance Of�cer’a dla 4 krajów regionu środkowoeuropejskiego. Aktywny członek

Grupy ds. Etyki i Przejrzystości Związku Pracodawców INFARMA, pełniąc w niej rolę

wiceprzewodniczącego w latach 2012–2014 oraz przewodniczącego od roku 2014

do 2017, skupiając się na sprawnym wdrażaniu Kodeksu Dobrych Praktyk

Marketingowych oraz Kodeksu Przejrzystości. 
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Robert Gniezdzia
Radca Prawny, Partner Chmielniak Adwokaci 

Pomaga menedżerom i członkom zarządów minimalizować ryzyka prawno karne

związane z zajmowanymi funkcjami. Doradza klientom instytucjonalnym z zakresie

projektowania i doboru optymalnych procedur zachowania zgodności dostosowanych

do potrzeb organizacji. Uczestniczy i prowadzi postępowania wyjaśniające. Występuje

w sprawach karnych gospodarczych, karnych skarbowych oraz w postępowaniach

gospodarczych. Autor licznych komentarzy i wystąpień publicznych z obszaru prawa

karnego i compliance, w szczególności poświęconych problematyce przeciwdziałania

praniu pieniędzy oraz ochrony sygnalistów. Na licznych i cieszących się dużą

popularnością webinarach i szkoleniach opowiada o prawie oraz odpowiedzialności

liderów z perspektywy menedżera i członka zarządu, którym sam przez wiele lat był,

piastując różne funkcje menedżerskie. Wpisany na listę radców prawnych OIRP

w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bankowości i �nansów.

Ukończył także studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Monika Gorgoń
Dyrektor Działu Compliance, AML i Zarządzania Ryzykiem Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie 

Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance, AML i Zarządzania Ryzykiem w Giełdzie

Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A. (GPW),  Przewodnicząca Komitetu ds.

Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark

S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

prawniczego seminarium doktorskiego, studiów podyplomowych LL.M. in International

Commercial Law  na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów

podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych

przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London.

Posiada certy�kat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certy�kat  ACO (Approved

Compliance Of�cer) i ACE (Approved Compliance Expert)  nadawany przez Instytut

Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance

of�cer zdobywała w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz �nansowym. Gościnie

prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego

w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu

,,Wschodząca Gwiazda Biznesu’’ gazety Rzeczpospolita. 
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Magdalena Góralska
Senior Compliance Manager CBRE Sp. z o.o. 

licencjonowany mediator, prawniczka z wieloletnim doświadczeniem

w kompleksowym wsparciu z zakresu compliance oraz ładu korporacyjnego. Karierę

zawodową rozpoczynała w kancelarii prawnej, następnie kontynuowała

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

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

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

nieruchomości, udziela wsparcia w szeroko rozumianym compliance, w szczególności

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

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

o nieprawidłowościach oraz prowadzenia postępowań wewnętrznych. Prowadziła

transgraniczne projekty compliance. Jest członkiem Komisji ds. dochodzeń

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

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

na szerokim propagowaniu podnoszenia świadomości compliance. Ukończyła studia

podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zarządzania oraz wyceny

nieruchomości. Uzyskała certy�kat oraz wpis na krajową listę audytorów oraz

kontrolerów wewnętrznych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Wiedzę

z zakresu compliance pogłębiła na studiach podyplomowych „Compliance

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

zdobyła przy Polskim Centrum Mediacji. 

Mateusz Hendzel
Kierownik ds. Zgodności, Compliance Manager LOTTE Wedel Sp.z.o.o. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, British Law

Centre oraz studiów doktoranckich INP PAN, gdzie przygotowuje rozprawę z zakresu

prawa spółek. Swoje doświadczenie zawodowe nabywał jako prawnik in-house

i specjalista ds. zgodności – obecnie Kierownik ds. zgodności w LOTTE Wedel. 

Anna Hoffmann
Compliance Of�cer, Inspektor Ochrony Danych Osobowych Amica S.A. 

Odpowiada za wdrożenie systemu zarządzania zgodnością i systemu bezpieczeństwa

danych osobowych dla spółek z całej Grupy. Koordynuje proces wdrażania polityk

i procedur, w tym dotyczących ochrony sygnalistów. Odpowiedzialna za budowę

i skuteczne utrzymanie CMS oraz systemu zgłaszania naruszeń. Z wykształcenia radca

prawny, posiada certy�kat auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem

ISO 27001. Certy�kowany Approved Compliance Of�cer, członkini Stowarzyszenia

Praktyków Ochrony Danych. Na przestrzeni lat wspierała międzynarodowe

organizacje w szeroko rozumianym doradztwie prawnym, w szczególności w zakresie

ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Prelegentka szkoleń i autorka

licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. 
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Rafał Hryniewicz
Prezes Zarządu E-nform Sp. z o.o. 

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Compliance, Certy�kowany analityk

kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie normy ISO 27001.

Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu, analizy informacji oraz przeciwdziałania

korupcji i kon�iktowi interesów. Współautor książki Sygnaliści w organizacji. Jak

skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości (2019) oraz raportu

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

badań naukowych przeprowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym

w Poznaniu. Współtwórca i opiekun merytoryczny pierwszych w Polsce studiów

podyplomowych (UE w Poznaniu) dedykowanych problematyce sygnalistów

„Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów

(whistleblowing)”. Prelegent na wielu konferencjach i wydarzeniach poświęconych

tematyce compliance, kontroli i audytu. Wykładowca na kilku polskich uczelniach

wyższych (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Menedżerska

w Warszawie) z zakresu whistleblowingu, przeciwdziałania korupcji i kon�iktowi

interesów oraz analizy informacji. Wieloletni menedżer zarówno w podmiotach

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

W latach 2018 - 2021 dyrektor operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa

Informatycznego, gdzie także pełnił funkcję pełnomocnika certy�kowanego Systemu

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania (ISO 27001 i ISO

22301). 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 w Policji oraz służbach specjalnych. 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

unijnego - doradzał jednej z mołdawskich służb specjalnych w zakresie budowy

efektywnego pionu analitycznego. W 2013 zainicjował, a następnie do 2015 r.

koordynował współpracę komórek analitycznych czterech polskich służb specjalnych,

m.in. w obszarze szkoleń analitycznych. 

Jacek Hutyra
Climate Of�cer Orange Polska S.A. 

Doradca ds. strategii klimatycznej (climate of�cer) Orange Polska S.A. od września

2020 roku. Odpowiada za opracowanie, wdrożenie i animowanie podejścia

#OrangeGoesGreen łączące odpowiedzialność za szybką dekarbonizację działalności

Orange Polska z poszukiwaniem wartości dla klientów i wszystkich interesariuszy

�rmy. Do 2015 roku Dyrektor Biura Zarządu Orange Polska. W latach 2015-2020

pracował w globalnej centrali Grupy Orange w Paryżu – najpierw w zespole

zarządzającym działalnością Orange w Europie, a następnie w Transformacji Grupy

Orange jako dyrektor gabinetu Wiceprezesa Grupy Orange. Absolwent Szkoły

Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiadacz Certi�cate in Global Management

INSEAD. 
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Władysław Hydzik
Kierownik Wydziału Analiz Ryzyka i Regulacji, Biuro Zarządzania Ryzykiem i Regulacji
PKP Energetyka 

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze energetycznym w zakresie

audytu, zarządzania ryzykiem i compliance. Audytor wiodący ISO 27 001. Absolwent

Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorant na Wydziale

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obszar badawczy analiza ryzyka

w cyberbezpieczeństwie (otwarty przewód doktorski). Od początku pracy zawodowej

związany z energetyką. W latach 2005-2012 pracownik, a następnie kierownik Biura

Audytu Wewnętrznego Karpackiej Spółki Gazownictwa (grupa PGNIG), uczestniczący

we wdrażaniu norm ISO 27 001. Od 2013 roku związany z PKP Energetyka, gdzie

aktualnie kieruje zespołem wspomagającym zapewnienie zgodności oraz zarządzanie

ryzykiem, także w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

Joanna Jeżewska
Radca Prawny, Kierownik Działu Compliance, Chief Compliance Of�cer, Koordynator
ds. Etyki i Compliance PGNiG S.A. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące prowadzenie postępowań

regulacyjnych i sądowych jak również doświadczenie we wdrażaniu polityk

wewnętrznych, mapowaniu ryzyk oraz prowadzeniu postępowań wewnętrznych.

Absolwentka m.in. Wydziału Prawa i Administracji UKSW, British Centre for English

and European Legal Studies przy UW, studiów podyplomowych na SGH z zakresu

energetyki. Non-Govermental advisor w ramach podgrupy porozumień

antykonkurencyjnych International Comeptiton Network. Członek OIRP w Warszawie,

Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz stały współpracownik Centrum Studiów

Antymonopolowych i Regulacji. Jej doświadczenie zawodowe związane jest z szeroko

pojętym Compliance jak również prawem konkurencji oraz rynkami regulowanymi,

ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego. 

Agnieszka Kelma-Koczorowska
Dyrektor ds. Governance, Risk & Compliance Amica S.A. 

Dyrektor ds. Governance, Risk and Compliance w Grupie Amica, odpowiedzialna za 

stworzenie Działu GRC oraz wdrożenie CMS dla całej Grupy. Wspiera wdrażanie

polityk i procedur, jak również monitoruje ich przestrzeganie, nadzorując kontrole

i audyty. Odpowiedzialna również za zarządzanie systemem oceny ryzyka, a także

za ograniczanie ryzyka poprzez zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej we wszelkich

obszarach działalności Grupy Amica. Z wykształcenia prawnik. Certy�kowany

Approved Compliance Of�cer. Karierę zawodową zaczynała od pracy w kancelarii

prawnej obsługującej głównie podmioty gospodarcze, kiedy jeszcze pojęcie compliance

nie było szeroko znane. Na przestrzeni lat zatrudniona w wielu �rmach w obszarze

prawnym. Przez wiele lat jej praca skupiała się wokół zapewnienia bezpieczeństwa

�nansowego transakcji handlowych. 
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Barbara Kopeć
Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG Diagnostyka S.A. 

Menadżerka medyczna od 1991. Absolwentka Wydziału Chemii UJ, ukończyła także

studia podyplomowe z informatyki na UJ oraz zarządzania personelem na AGH, a także

liczne szkolenia z zarządzania. Prowadziła wiele wdrożeń rozległych systemów

informatycznych w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia.

Ekspertka w zakresie analizy kosztów działalności jednostek medycznych a w

szczególności medycznych laboratoriów diagnostycznych. Przez 9 lat w Zarządzie

Diagnostyka SA była odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne i nadzór nad siecią

ponad 120 laboratoriów medycznych. W tym czasie Diagnostyka stała się liderem

w branży diagnostyki medycznej w Polsce. W ramach Związku Pracodawców

Medycyny Prywatnej od 6-ciu lat przewodniczy Forum Medycyny Laboratoryjnej,

które zrzesza, obok Diagnostyka SA, największe �rmy prowadzące niepubliczne

laboratoria medyczne w Polsce. Celem działalności jest inicjowanie, a także konsultacje

ustaw i rozporządzeń wpływających na działalność diagnostyki laboratoryjnej.

Obecnie jako Pełnomocnik Zarządu Diagnostyki SA odpowiada za przygotowanie

Spółki do raportowania ESG zgodnie z Dyrektywą CSRD. W 2021 roku opublikowany

został pierwszy raport ESG Diagnostyka SA za 2020r. 

Przemysław Kulik
Dyrektor, Biuro CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju Bank Gospodarstwa
Krajowego 

Manager społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju organizacji,

z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie korporacji, start-upów, jak i NGO.

Z sukcesami zarządzał projektami i zespołami przy budowaniu i rozwijaniu

przedsięwzięć zaangażowanych społecznie. W okresie 2006-2016 pracował

w marketingu i komunikacji korporacyjnej Grupy PZU, w ostatnich latach jako

Koordynator ds. CSR, kierujący również zespołem wsparcia programów zdrowotnych

PZU. Następnie odpowiadał za strategię i rozwój Fundacji Hospicjum Onkologiczne św.

Krzysztofa, a później fundacji onkologicznej „Znajdź Pomoc” (d. United Way Polska),

a także za budowanie przedsiębiorczości społecznej obu fundacji. Jest absolwentem

polityki społecznej na UW, socjologii politycznej na Dalarna University w Szwecji,

studiów doktoranckich nauk ekonomicznych na SGH oraz studiów podyplomowych

ze społecznej odpowiedzialności biznesu na ALK, a także zarządzania projektami

na SGH. 
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Oskar Kulik
Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A. 

Zajmuje się kwestiami zrównoważonego �nansowania (m. in. Sustainability Linked

Loans) oraz śledzeniem i analizowaniem zmian w polityce klimatycznej, a także

edukacją wewnętrzną i zewnętrzną w tym zakresie. Oskar jest również doktorantem

w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, gdzie zajmuje się badaniem polityki

klimatycznej w Polsce. Wcześniej pracował w organizacjach pozarządowych: WWF

Polska oraz ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz zdobywał doświadczenie

w organizacjach rządowych i międzyrządowych. 

Maria Marczewska-Kosińska
Compliance Director PepsiCo 

Adwokat, podczas wieloletniej praktyki prawniczej zdobyła bogate doświadczenie

zawodowe zarówno prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką jak

i współpracując z międzynarodowymi �rmami konsultingowymi jak Arthur Andersen

czy też z międzynarodową kancelarią prawną Dewey Ballantaine Grzesiak sp.k.

(obecnie Greenberg Traurig). Ostatnie 15 lat związana z PepsiCo, początkowo

kompleksowo doradzając spółkom z grupy PepsiCo w ramach działu prawnego,

obecnie jako Compliance Director odpowiedzialna za dział Compliance & Ethics

w obszarze Europy Zachodniej, Centralnej i Turcji. 

Marta Mikliszańska
Head of Public Affairs and Sustainability Allegro.pl 

Jest ekspertką ds.publicznych i odpowiada za politykę publiczną oraz obszar

zrównoważonego rozwoju w Allegro.pl. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacjach

biznesowych i administracji parlamentarnej. Przed dołączeniem do Allegro w 2018 r.,

doradzała wielu polskim i międzynarodowym �rmom m.in. z sektora IT w budowaniu

relacji rządowych i tworzeniu strategii komunikacyjnych. Ukończyła stosunki

międzynarodowe i studia latynoamerykańskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz

studia europejskie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; była także

stypendystką Rządu Brytyjskiego na London School of Economics. 
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dr inż. Kamil Piętak
Członek Zarządu E-nform Sp. o.o. 

Pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Doktor nauk

informatycznych, analityk i architekt systemów informatycznych z wieloletnim

doświadczeniem w realizacji projektów IT w obszarze systemów wspomagania decyzji

i rozwiązań analitycznych dla potrzeb bezpieczeństwa. Dydaktyk, wykładowca

i adiunkt w Katedrze Informatyki Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie - jednej

z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, gdzie prowadzi zajęcia z programowania,

projektowania systemów oraz metodyk wytwarzania projektów informatycznych.

Zainteresowania zawodowe dotyczą projektowania systemów informatycznych,

inżynierii oprogramowania oraz szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa. Jest również

członkiem Grupy Inteligentnych Systemów Informacyjnych (IISG) oraz pracuje nad

projektami rozwojowymi w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego realizowanych

przez Laboratorium Informatyki Śledczej. 

Maciej Piołunowicz
Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego Bank Gospodarstwa Krajowego 

Od 12 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku

Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22-osobowym zespołem audytorów.

Wcześniej pracował m.in. w BZ WBK oraz NBP, również w audycie wewnętrznym. Jest

wiceprezesem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska,

odpowiedzialnym między innymi za kwestie współpracy międzynarodowej. Jest

wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu audytu na SGH. Był prezenterem

podczas szeregu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Jest również

autorem szeregu artykułów i publikacji z dziedziny audytu wewnętrznego, między

innymi w Rzeczpospolitej, Banku i Kredycie, kwartalniku Corporate Governance

i miesięczniku Bank. Posiada certy�kat CIA. 

Ineza Pletty
Head of Ethics&Compliance Takeda 

Od stycznia 2019 - Head of Ethics&Compliance w �rmie Takeda, do której dołączyła

wraz z przejęciem �rmy Shire, gdzie jako Compliance Of�cer wspierała Polskę i kraje

SEE, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię. Przed Shire pracowała w �rmie Baxter /

Baxalta jako regionalny Compliance Manager dla obszaru ECEMEA, w tym MEA,

Turcja, kraje Bałtyckie, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Grecja i kraje Nordyckie. Swoje

pierwsze doświadczenia z zakresu Ethics & Compliance, zbierała pracując w �rmie

Sano�, a następnie Valeant. 
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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. 

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

Posiada doświadczenie w praktyce HR, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi

podmiotów gospodarczych - doradza �rmom w stosowaniu przepisów prawa mając

na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości i standardy, na których budują

swój biznes. Zajmuje się audytem procesów HR, pomaga Klientom skutecznie wdrożyć

procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań

wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji oraz

realizację zgłoszonych nieprawidłowości. Reprezentuje Klientów w postępowaniach

sądowych, szczególnie przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy.

Doradza w sprawach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia. Jest wykładowcą

na UE w Poznaniu na studiach podyplomowych „Menedżer systemu zgłaszania

nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)”. Trener w Fundacji Edukacji

Prawnej gdzie prowadzi moduł „Zgłaszanie nieprawidłowości i naruszeń prawa

wewnątrz organizacji - nowe obowiązki dla przedsiębiorców i instytucji; jak wdrożyć

system, aby wspierał właścicieli, zarząd i radę nadzorczą”. 
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adw. Michał Roszczynialski
Dyrektor Działu Compliance SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA 

Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Szkołę Prawa Angielskiego

i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z University

of Cambridge. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji

organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN, a także Studiów Podyplomowych

„Polityka Compliance w organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się

w szeroko rozumianych regulacjach �nansowych branży ubezpieczeniowej. 7 lat pełnił

rolę Compliance Of�cer’a, a od 2021 roku objął funkcję Dyrektora Działu Compliance

w SALTUS. Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu procedur oraz mechanizmów

związanych z funkcją zgodności z przepisami, w tym dotyczących systemu

informowania o nieprawidłowościach (Whistleblowing), czy też przeciwdziałania

praniu pieniędzy oraz �nansowaniu terroryzmu (AML). Posiada bogate doświadczenie

w występowaniu przed regulatorami. Aktywnie monitoruje zmiany otoczenia

prawnego i bierze udział w procesach legislacyjnych poprzez uczestnictwo w zespołach

Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prelegent na Kongresie Regulacji Rynków Finansowych

FINREG w 2016 i 2019 roku. Autor publikacji pt. „Funkcja compliance w zakładach

ubezpieczeń w świetle Wypłacalność II” w monogra�i „Uczciwa regulacja rynków

�nansowych. Nadużycia (misconduct). Legislacja. Nadzór �nansowy” pod redakcją W.

Rogowskiego. 

Anna Różalska
Compliance Of�cer Siemens Healthineers 

W 2016 roku ukończyła studia MBA w Ochronie zdrowia. Ekonomistka, od 4 lat

certy�kowany Approved Compliance Of�cer, ekspert we wdrażaniu systemów

do zarządzania procesami zgodności, członek Polskiego Towarzystwa

Farmakoekonomicznego, Izby Gospodarczej Polmed i MedTech Polska. Od 18 lat

związana z obszarem ochrony zdrowia. Zanim objęła funkcję Compliance Of�cer przez

kilkanaście lat była odpowiedzialna za zarządzanie projektami związanymi

ze strategicznym kierunkiem rozwoju biznesu w sektorze farmaceutycznym. Jako CO,

autor rozwiązań systemowych do efektywnego zarządzania międzynarodowymi

procesami zgodności. Doświadczona menedżer we wdrożenia CMS na szczeblu

międzynarodowym. Prelegentka i autorka wielu publikacji dotyczących zagadnień

z Compliance. Od 2018 roku zaangażowana w projekty edukacyjne z zakresu

zgodności skierowane do pracowników placówek medycznych z sektora publicznego. 
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Michał Sas
Compliance & MLRO Of�cer Eastern Europe Ebury 

Prawnik i ekspert Fundacji FinTech Poland specjalizujący się w zagadnieniach prawa

bankowego, usług płatniczych oraz nowych technologii, w tym implementacji

technologii DLT. Od ponad 7 lat zapewnia wsparcie instytucjom rynku �nansowego –

zarówno startupom jak i dojrzałym podmiotom. Jako prawnik wewnętrzny

przygotowywał szereg wniosków licencyjnych w kraju i za granicą - w szczególności

pierwszy w Polsce pomyślnie rozpatrzony wniosek o wydanie zezwolenia

na działalność instytucji pieniądza elektronicznego. Obecnie pełni funkcję

Compliance&MLR O�cera na Europę Wschodnią w międzynarodowej instytucji

�nansowej. Z ramienia Fundacji redaktor i współautor licznych publikacji

poświęconych sektorowi FinTech i innowacjom technologicznym oraz koordynator

szkoleń branżowych. Uczestnik grup roboczych przy Komisji Nadzoru Finansowego

oraz Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwent Wydział Prawa i Administracji UW. 

Magdalena Simkowska-Gawron
Ethics & Compliance Expert GAWRON Kancelaria Adwokacka 

Ekspertka w zakresie compliance, whistleblowingu oraz szeroko pojętej etyki biznesu.

Konsultantka z międzynarodowym doświadczeniem doradczym m.in. w sektorach

energetycznym, wydobywczym, retail czy �nansowym. Współautorka przewodnika

„Sygnalista po polsku”, „Przewodnika antykorupcyjnego dla biznesu”, pomysłodawczyni

konkursu „Etyczna Firma” organizowanego przez Puls Biznesu. Badaczka i nauczycielka

akademicka, doktorantka w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW. 

Adriana Sokólska
Data Protection Counsel Bolt 

Z wykształcenia prawnik i certy�kowany Approved Compliance Of�cer. W swojej

dotychczasowej karierze zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie

compliance, ochrony danych osobowych i doradztwa prawnego w obszarze nowych

technologii. Posiada bogatą praktykę w doradztwie i wspieraniu przedsiębiorców

w budowaniu kultury compliance. Prowadziła liczne projekty jako in-house dotyczące

wdrażania i skalowania procesów compliance oraz wprowadzania procedur w zakresie

zarządzania standardami ochrony danych osobowych w kilkudziesięciu jurysdykcjach

w międzynarodowych grupach kapitałowych. Przez ostatnie lata związana z branżą

�nansową oraz technologiczną. 
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Jan Sroka
Compliance Of�cer HEINEKEN Global Shared Services 

Doświadczenie zawodowe z zakresu compliance zdobywał w międzynarodowych

grupach kapitałowych z sektorów: bankowego, �nansowego oraz FMCG. Działał

zarówno w pierwszej jak i drugiej linii obrony. Uczestnik licznych wdrożeń oraz

usprawnień z różnych obszarów compliance, np. AML i KYC, nadużyć na rynkach,

ochrony danych. W swojej obecnej roli zarządza zakresem compliance, a także bieżącą

obsługą prawną w Centrum Usług Wspólnych wspierającym spółki z grupy HEINEKEN

z ponad 25 krajów. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stosunków

Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów

podyplomowych Compliance, Szkoły Głównej Handlowej. Prywatnie interesuje się

obrotem na rynkach kapitałowych oraz sytuacją ekonomiczno-społeczną w Polsce i na

świecie. 

Michał Stalmach
ESG Menedżer PwC Polska 

Specjalizuje się w obliczaniu śladu węglowego organizacji oraz produktów lub usług,

a także opracowywaniu �rmowych planów działań mających na celu ograniczenie ich

wpływu na klimat oraz strategie zerowej emisji netto. Współpracował z ponad

20 �rmami reprezentującymi różne sektory m.in. nieruchomości, górnictwo metali,

przemysł ciężki, logistykę, instytucje �nansowe, produkcję, handel detaliczny,

instytucje publiczne i inne. Odpowiada również za tworzenie strategii ESG oraz

atestację raportów danych nie�nansowych, w tym na zgodność ze standardami GRI -

Global Reporting Initiative Standards, według ISAE 3000. Wspiera �rmy

w raportowaniu informacji o wpływie na klimat i gospodarkę wodną do Carbon

Disclosure Project lub zgodnego z wymaganiami TCFD. Jest współautorem Badania

Spółek Świadomych Kryzysu Klimatycznego w Polsce dla lat 2017-2020. 
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Stanisław Strejmer
Radca Prawny, Rzecznik Etyki, Compliance Of�cer Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

Radca prawny. Ekspert, doradca i szkoleniowiec w zakresie tematyki compliance, etyki

i zarządzania ryzykiem. Obecnie Rzecznik Etyki i Compliance Of�cer w Totalizatorze

Sportowym sp. z o.o. W swojej dotychczasowej karierze doradzał między innymi

w obszarach compliance, etyki, zarządzania ryzykiem, GRC, bezpieczeństwa informacji,

kontroli zarządczej i prawa konkurencji podmiotom z sektora publicznego

i prywatnego, w tym w branżach: modowej, R&D i hazardowej. Posiada certy�katy

Approved Compliance Expert (ACE), Certi�ed GRC Professional (GRCP), Certi�ed Risk

and Compliance Management Professional (CRCMP), Approved Compliance Of�cer

(ACO) oraz Approved Anti Money Laundering Compliance Of�cer (AMLCO). Członek

międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów z dziedziny etyki i compliance

(m.in. Association of Certi�ed Fraud Examiners, Ethics & Compliance Initiative,

International Association of Risk and Compliance Professionals). Absolwent Wydziału

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa

Amerykańskiego współtworzonego przez University of Florida i Uniwersytet

Warszawski. 

Marta Szczepek
Menedżer   PwC Polska 
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Dariusz Szlas
Compliance Manager PKO Ubezpieczenia 

Aktualnie doktorant na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na Katedrze

Administracji i Prawa Administracyjnego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale

Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2008r. Kontynuując swoją edukację

uczestniczył w licznych profesjonalne szkolenia prowadzone przez takie podmioty jak

Komisja Nadzoru Finansowego, GIODO, Warszawski Instytut Bankowości, kancelarie

prawne CMS i Allen&Overy, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, OGMA i Biuro

Informacji Kredytowej. Podczas swojej kariery zawodowej pracował jako

na stanowiskach eksperckich lub menedżerskich w compliance bankowym

i ubezpieczeniowym. Miał okazję pracować dla PKO BP SA, PEKAO SA, PKO

Ubezpieczenia, Grupy AXA w Polsce, Citi Banku Handlowego w Warszawie S.A., Banku

BPH S.A., czy Grupy Unilink S.A. Współpracował także z kancelariami adwokackimi

i radcowskimi przy zagadnieniach związanych z oceną ryzyka braku zgodności.

Wieloletni członek Stowarzyszenia Compliance Polska, kilkukrotnie współprowadzący

szkolenie na Certy�kowanego O�cer Compliance. Prelegent na ogólnopolskich

konferencjach compliance. Specjalizuje się w prawie bankowym i ubezpieczeniowym,

prawie ochrony danych osobowych, ochronie konsumentów oraz zagadnieniach

związanych z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, a także przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy i �nansowaniu terroryzmu. 

Piotr Szymankiewicz
Starszy Menedżer PwC Polska 

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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Paulina Tetera
Ekspert ds. Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem Bank BNP Paribas S.A. 

Ekspert ds. zintegrowanego zarządzania ryzykiem w Banku BNP Paribas. Posiada

ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze �nansowym. Specjalizuje się we wdrażaniu

wymagań regulacyjnych w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie strategii

zarządzania ryzykiem i ICAAP. Uczestniczyła w wielu projektach mających na celu

zapewnienie zgodności działania banku z regulacjami ostrożnościowymi. Aktywny

uczestnik grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym m.in. ds.

zrównoważonych �nansów oraz ds. Taksonomii UE. Odpowiedzialna za uwzględnienie

ryzyka związanego z czynnikami ESG w apetycie na ryzyko oraz zasadach

postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem, a także ujawnianie informacji

w ramach Filaru 3. 

Przemysław Wasilewski
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i ESG CIECH S.A. 

W CIECHu od 2019, gdzie pełnił także funkcję Dyrektora Kontrolingu. Poprzednio

pracował w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, jako Dyrektor Kontrolingu Grupy oraz

Wicedyrektor Skarbu i Szef Relacji Inwestorskich. Wcześniej pracował w HTL-STREFA,

Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Polskiej Agencji Prasowej. Absolwent

Szkoły Głównej Handlowej oraz IESE Business School-University of Navarra. 

dr Dominik Wolski
Chief Compliance Of�cer, Dyrektor Działu Prawnego, Radca Prawny Jeronimo Martins
Polska S.A. 

Doktor nauk prawnych, Chief Compliance Of�cer oraz Dyrektor Działu Prawnego

w Jeronimo Martins Polska S.A., adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, radca prawny,

współpracownik akademicki Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

tel:+48223339777
tel:+48223339777
tel:+48223339777


KONTAKT MIEJSCE 

Opiekun merytoryczny

 

Magdalena Sokulska
Project Manager

 48223339850 

 m.sokulska@pb.pl 

Współpraca

 

Mateusz Stempak
Marketing Manager

 48223339912 

 m.stempak@pb.pl 

Szczegółowa lokalizacja
wkrótce

online 

Partner Merytoryczny

PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata.

Jesteśmy siecią �rm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 284 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom

najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W

Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w

Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób. Dowiedz się

więcej na www.pwc.pl. Korzystaj z mobilnej aplikacji PwC Espresso dostępnej pod adresem pwc.pl/espresso Subskrybuj

publikacje PwC na stronie www.pwc.pl/subskrypcje Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty
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2495 zł netto od 2022-02-23 do 2022-02-23

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca
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Stanowisko
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E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

�rma 

osoba �zyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

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

Formularz rejestracji: VII Forum Compliance Officer
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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. 

1. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

2. 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. Jeśli osoba dokonująca rejestracji wyraża bądź utrzymuje wyrażone uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% stałego rabatu na dokonywane

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

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

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

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

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

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dostęp do Internetu,
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21.1.2 urządzenie końcowe,

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

tekstowych, wideo itp.).

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

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

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

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

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

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

23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

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

23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

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

24. W przypadku Wydarzeń stacjonarnych za odrębnie wyrażonymi zgodami podczas rejestracji na recepcji w dniu wydarzenia dane osobowe uczestników (w tym pracowników i osób

trzecich obsługujących Wydarzenie) obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu (lub spersonalizowany adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane na wypadek stwierdzenia u

któregoś́ z uczestników lub pracowników (lub osób trzecich obsługujących Wydarzenie) zakażenia wirusem COVID-19. Wyrażona zgoda obejmować będzie prawo Organizatora do

udostępnienia danych osobowych właściwym służbom, instytucjom oraz innym podmiotom realizującym ustawowe obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa

COVID-19 i ograniczeniem liczby zakażeń. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przetwarzanie

danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.

25. Organizator wskazuje, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia lub na kilka dni przed Wydarzeniem uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia

obsługująca Wydarzenie) powinien powstrzymać się do uczestnictwa w Wydarzeniu, pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego /

Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów w trakcie Wydarzenia lub w terminie dwóch (2) tygodni po jego

zakończeniu uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia obsługująca Wydarzenie) powinien skontaktować się niezwłocznie z Organizatorem i poinformować o tym fakcie pod

dedykowanym przez Organizatora numerem telefonu 695370213.

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

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

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

27. Organizator informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników Wydarzenia oraz pracowników i osób trzecich obsługujących Wydarzenie, ograniczenia

kontaktów w miejscu Wydarzenia w ramach zabezpieczenia przed wirusem COVID-19 organizując Wydarzenie zamierza wdrożyć w najszerszym możliwym zakresie wytyczne dla

organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV 2 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

udostępniane do publicznej wiadomości pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

28. Organizator zastrzega, że w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnicy (jak również pracownicy oraz osoby trzecie obsługujące Wydarzenie) zobowiązani będą do przestrzegania

wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa wdrożonych przez Organizatora w miejscu Wydarzenia, w tym w szczególności zobowiązani będą do stosowana maseczek

ochronnych (przyłbic, elementów garderoby) zasłaniających usta i nos. W przypadku ich braku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu lub

żądania opuszczenia pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie.

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

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
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