XIV Forum Dyrektorów Działów Prawnych
23 ‑ 24 września 2021 / online
1650 zł netto do 24 września (cena udziału online)

CEL
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 14 edycji Forum Dyrektorów Działów Prawnych, które odbędzie się
w formule online. Podczas tej edycji, jak co roku, podsumujemy najbardziej istotne dla Prawników wydarzenia, regulacje i
aspekty, które dominowały w Państwa pracy i stanowią aktualnie clue wyzwań stawianych przed dzialami prawnymi.
Obecna sytuacja chyba wszystkim przysporzyła nowych obowiązków i wymusiła wzmocnienie wiedzy i umiejętności w
obszarach, które do tej pory nie były dla nas kluczowe.
W trakcie Forum, Dyrektorzy działów prawnych i uznani Eksperci w swoich dziedzinach, podzielą się z Państwem
swoimi pomysłami i dobrymi praktykami na wdrożenia regulacji, sposoby zarządzania zespołem czy budowanie
własnej roli w strukturze �rmy.

W trakcie Forum opowiemy m.in. o:
▪ Ewolucji roli Prawnika w czasach Pandemii
▪ Wdrożeniu Dyrektywy o ochronie sygnalistów
▪ Sukcesji w działach prawnych, czyli i o retencji wiedzy i kompetencji w obliczu kadrowych rewolucji
▪ Rozwiązywaniu kon�iktów w zespole
▪ Zarządzaniu projektem prawnym
▪ Użytecznych technologiach w działach prawnych
▪ Innowacjach, które mogą usprawnić pracę działu
▪ Budowaniu własnej pozycji zawodowej
▪ Komunikacji w zespole
▪ Zmianach w KSH
▪ Regulacjach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i �nansowaniu terroryzmu
▪ Podatku medialnym

XIV Forum Dyrektorów Działów Prawnych

Udział w Forum pozwoli Państwu:
▪ w skondensowanej formule uzyskać praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności
▪ wymienić sie pomysłami na praktyczne wdrożenia
▪ wzmocnić swoją pozycję w zespole
▪ spojrzeć na swoją pracę oczami Ekspertów i pozostałych praktyków
Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia. Znakomici prelegenci, aktualny program, wieloaspektowe podejście do
pełnionej roli stanowi o sile i wyjątkowości tego wydarzenia.
Udział będzie dla Państwa wspaniałym podsumowanie tego intensywnego czasu oraz sposobem na uzyskanie
wsparcia w wielu obszarach Pracy prawnika.
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PROGRAM
Czwartek, 23 września
08:55 ‑ 09:00
Przywitanie Uczestników

Ewelina Stęplewska, Kierownik Projektu, Puls Biznesu

09:00 ‑ 09:50
Gotowi na przyszłość? Re�eksje z czasów pandemii i perspektywy zmiany roli i kompetencji dyrektorów działów
prawnych-panel dyskusyjny

Waldemar Koper, Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Dyrektor ds. prawnych,
Kompania Piwowarska SA
Piotr Marucha, Head of Legal Poland & Eastern Europe w grupie Hitachi ABB Power Grids. Wiceprezes Zarządu ABB
Power Grids Poland (Hitachi ABB Joint Venture)
Tomasz Sztyber, Senior Corporate Counsel EMEA - Genesys, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Prawników Przedsiębiorstw
Wojciech Trzciński, Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska
Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw,
Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A.

09:50 ‑ 10:50
Wdrożenie Dyrektywy o ochronie sygnalistów

Kamila Bury, Szefowa działu prawnego oraz O�cer ds. Etyki i Compliance w Capgemini, członek Country Boardu
Dominik Thier, Senior Advisor / Compliance Of�cer, Group Compliance Division DNB Bank ASA, Oslo
▪ Ramy prawne
▪ Najlepsze praktyki przy wdrożeniu systemu whistle-blowing
▪ Co powinny zawierać procedury dla ochrony sygnalistów?

10:50 ‑ 11:30
Sukcesja w działach prawnych, czyli i o retencji wiedzy i kompetencji w obliczu kadrowych rewolucji

Filip Kona, General Counsel w Grupie Baltona
▪ Górnolotne wizje, a szara rzeczywistość - praktyczne przeszkody w zarządzaniu sukcesją
▪ Pożegnanie pracownika, a odejście całego zespołu - studia przypadków
▪ "Upiory w sza�e" i "wylewanie dziecka z kąpielą" - jak nie dać się zaskoczyć po odejściu współpracownika i jak zapobiec
niespodziewanemu odejściu współpracownika.
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11:30 ‑ 11:40
Przerwa

11:40 ‑ 12:25
Organizacja posiedzeń organów spółek

Karol Guździoł, Senior Counsel, Radca Prawny, Grant Thornton
Maja Jabłońska, Counsel, Radca Prawny, Grant Thornton
▪ Praktyczne aspekty organizacji spotkań
▪ Głosowania tajne
▪ Dobre praktyki w tym obszarze

12:25 ‑ 13:15
Zarządzanie projektami i zespołem projektowym - kluczowe umiejętności prawnika, które warto rozwijać

Ryszard Sowiński, prof. WSB - specjalista w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi.
Zarządzanie projektami wymaga od prawników rozwijania umiejętności menedżerskich - zarówno "twardych" jak
i "miękkich". Podczas wystąpienia dowiesz się - które z nich są kluczowe oraz za pomocą jakich narzędzi można je rozwinąć.
▪ Planowanie projektów w prosty i przyjazny sposób
▪ Zarządzanie zespołem projektowym - jak zbudować autorytet i wywołać zaangażowanie pracowników?
▪ Delegowanie i egzekwowanie zadań - sprawdzone techniki, których warto się nauczyć

13:15 ‑ 13:45
Przerwa

13:45 ‑ 14:45
Nowe technologie w pracy prawnika

Agnieszka Deeg-Tyburska, Dyrektor Prawny Grupy Polpharma Departament Prawno-Organizacyjny, Bezpieczeństwa
Prawnego i Patentów Departament Bezpieczeństwa
Oskar Filipowski, Szef ds. Zapewnienia Zgodności, Etyki i Bezpieczeństwa Prawnego Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Manana Topolewska, Szef Działu Organizacyjnego Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Anna Wyrkowska, Ekspert ds. Compliance Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
▪ Czynniki zmiany pracy Departamentu Prawnego oraz przedsiębiorstwa
▪ Automatyzacja procesów
▪ „Paperless” - Biuro bez papieru
▪ „Legal design” - Proste, zrozumiałe i przyjazne wizualnie dokumenty
▪ Postulaty de lege ferenda
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14:45 ‑ 15:25
Jak budować markę osobistą online

Agata Rybarska, Certy�kowana mentorka biznesowa EMCC, coach, praktyk biznesu
▪ Co to jest marka osobista
▪ Jakie cechy mają silne marki osobiste wg. badań
▪ Prosty test „ Jak Cię widzą inni” online
▪ Jak budować markę osobistą na LinkedIn?
a) Jak zbudować idealny pro�l
b) Jak budować wartościową sieć kontaktów
c) Jak się komunikować
d) Co warto wiedzieć o algorytmie, żeby zapewnić zasięg
e) Od czego zacząć w praktyce

15:25 ‑ 15:35
Przerwa

15:35 ‑ 16:05
Innowacje w dziale prawnym

Kamila Kurkowska, menedżerka, innowatorka, ambasadorka European Legal Tech Association w Polsce, sędzia i
mentorka podczas Global Legal Hackaton 2020, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech
▪ Jak zmienia się i jaka będzie przyszłość branży prawniczej?
▪ Jaka jest różnica między innowacją a transformacją cyfrową?
▪ Co jest potrzebne do innowacji w branży prawniczej?
▪ Jakie są największe przeszkody we wdrażaniu innowacji w sektorze prawnym?
▪ Jakie są obszary innowacji i digitalizacji w wewnętrznym dziale prawnym?

16:05 ‑ 16:35
BEST DELIVERY - transformacja usług prawnych w praktyce

Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska, Regional Legal Project Manager, Clifford Chance
Tomasz Prus, Best Delivery Advisor, Clifford Chance
▪ Holistyczne podejście do innowacji – jak nie stracić z oczu większej całości
▪ Nieustanne doskonalenie – jak nie osiadać na laurach
▪ Budowanie kompetencji w zespole, czyli "kto się tym u nas zajmie"?

16:35
Zakończenie I dnia Forum
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Piątek, 24 września
09:00 ‑ 10:30
Nowe rozwiązanie dla spółek przewidziane w KSH oraz nowe obowiązki dla bene�cjentów rzeczywistych i
podmiotów wpisywanych do Centralnego Rejestru Bene�cjentów Rzeczywistych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i �nansowaniu terroryzmu

Marcel Góra, Radca prawny, in-house lawyer, DL Invest Group
▪ Dematerializacja akcji spółki niebędącej spółką publiczną
▪ Nowe zasady składania wniosków do KRS
▪ Nowe możliwości - prosta spółka akcyjna
▪ Projektowana zmiana części przepisów KSH
▪ Kwestia bene�cjenta rzeczywistego
▪ Błędne zgłoszenia w CRBR

10:30 ‑ 11:00
Podatek medialny

Mariusz Grzesiuk, Dyrektor Działu Prawnego Ringier Axel Springer Polska
▪ Skutki dla branży medialnej
▪ Konsekwencje dla innych branż
▪ Wpływ podatku na działania i decyzje biznesowe

11:00 ‑ 11:15
Przerwa

11:15 ‑ 11:45
Komunikacja w rozproszonym zespole prawnym

Maciej Szczepański, Chief Legal Of�cer OLX Group Europe
▪ Wyzwania, którym trzeba było sprostać w tym trudnym czasie
▪ Jak usprawniać komunikację w pracy zdalnej
▪ Prawnik w międzynarodowym środowisku - kilka jurysdykcji, środowisk kulturowych
▪ Dobre praktyki i rozwiązania skutecznie usprawniające komunikację

11:45 ‑ 12:30
Dominujące zagrożenie naszych czasów - jak uchronić spółkę przed cyberatakiem?

Dominik Stachiewicz, członek Zarządu Howden Donoria
Elżbieta Lemańska, Broker ubezpieczeniowy w Biurze Ubezpieczeń Majątkowych Howden Donoria
▪ Zakres odpowiedzialności władz spółki wobec cyberataków
▪ Zabezpieczenia prawne przed atakiem
▪ Inne zabezpieczenia warte zastosowania - spojrzenie praktyka
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▪ Najciekawsze case study z Polski i ze świata

12:30 ‑ 13:05
Nieruchomości biurowe

Łukasz Dreger, Senior Associate, Dział Reprezentacji Najemców Biurowych, Cresa Polska
▪ Zmiany i trendy na rynku biurowym
▪ Case studies
▪ Klauzule prawne w umowach

13:05 ‑ 13:35
Przerwa

13:35 ‑ 14:35
Rozwiązywanie kon�iktów w zespole

Robert Jasiński, Ekspert przywództwa, praktyk biznesu, autor, doradca i mówca biznesowy
▪ O prawdziwej naturze kon�iktu, czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą?
▪ Rola lidera w kształtowaniu kultury konstruktywnego podejścia do kon�iktów - wzmacnianie na postawie i kreowanie
pożądanych zachowań
▪ Źródła sytuacji kon�iktowych i podstawowe strategie reagowania
▪ Wybrane techniki interwencji: pozycje percepcyjne, wyższa wartość

14:35 ‑ 15:25
Misje, Wizje, Halucynacje … a może jednak warto traktować te narzędzia poważnie? Czyli jak budować własne
przywództwo oraz motywować bez wywierania presji?

Tomasz Kalko, Trener, Coach, Mentor, Mówca Motywacyjny oraz Menadżer z dwudziestoletnim
doświadczeniem.Dyrektor ds. Rozwoju, w �rmie BLACHY PRUSZYŃSKI
▪ Co zrobić, żeby pracownicy nie odchodzili z Twojego zespołu?
▪ Z czym identy�kują się pracownicy?
▪ Czym są wartości oraz dlaczego są ważną częścią procesu identy�kacji pracowników z szefem oraz organizacją?
▪ Dlaczego wiedza psychologiczna, jest niezbędna dla menadżerów?
…. Czyli o tym jak działa najbardziej skomplikowany system, czyli człowiek w relacjach społecznych?
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15:25 ‑ 15:35
Przerwa

15:35 ‑ 16:15
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i �nansowaniu terroryzmu w praktyce

Bartłomiej Frączkowski, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Grupa Generali
▪ Praktyczne wnioski dla biznesu
▪ Dobre praktyki w zakresie wdrożenia
▪ działania, które należy zaimplementować

16:15
Zakończenie Forum
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PRELEGENCI

Kamila Bury
Szefowa działu prawnego oraz O�cer ds. Etyki i Compliance w Capgemini, członek
Country Boardu
Kamila Bury studiowała prawo w Polsce, USA i Niemczech. W USA uzyskała tytuł
adwokata (attorney at law) w Stanie Nowy Jork, w Polsce ukończyła aplikację
radcowską w Warszawie. Od lat pasjonuje się etyką i jej wpływem na system prawny.
Pasję łączy z obowiązkami zawodowymi będąc o�cerem etycznym w Capgemini,
co pozwala jej jako jednej z pierwszych osób w kraju na żywo tworzyć i obsługiwać
system zgłoszeń oraz obserwować jego wpływ na organizację.

Agnieszka Deeg-Tyburska
Dyrektor Prawny Grupy Polpharma Departament Prawno-Organizacyjny,
Bezpieczeństwa Prawnego i Patentów Departament Bezpieczeństwa
Agnieszka Deeg-Tyburska pracuje jako Główny Radca Prawny Grupy Polpharma
od 2015r. Obecnie zarządza zespołem prawników w Polsce (3 lokalizacje) oraz Rosji,
Kazachstanie, Barcelonie i zespołach IP, na zasadzie bezpośredniej sprawozdawczości
lub w formie doted line. Jest także Wiceprzewodniczącą Komisji Prawnej Medicines for
Europe. Wcześniej była Radcą Prawnym, Dyrektorem Departamentu Prawnego nc +,
polskiej płatnej telewizji, gdzie kierowała zespołem 14 prawników, w połowie
pochodzącym z Canal + Cyfrowy SA i połową od ITI Neovision SA, a wcześniej Radcą
Prawnym w Eli Lilly. Prawem Farmaceutycznym zajmuje się od 20 lat. W swojej
dotychczasowej karierze obsługiwała również szereg dużych i wyra�nowanych
transakcji, ze szczególnym naciskiem na akwizycje spółek publicznych, transakcje
inwestycyjne funduszy venture capital, reprezentowanie międzynarodowych instytucji
�nansowych na nabycie polskich banków i �rm leasingowych, a także w MBO i LBO
Struktury. Reprezentowała szereg instytucji �nansowych i pożyczkobiorców
w programach pożyczkowych, emisji papierów dłużnych i transakcjach leasingu
�nansowego.
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Łukasz Dreger
Senior Associate, Dział Reprezentacji Najemców Biurowych, Cresa Polska
Posiada 17-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych i licencję
zarządcy nieruchomości. Zarządzał portfelami nieruchomości międzynarodowych
funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w renegocjacjach umów najmu, relokacjach
i audycie kosztów eksploatacyjnych. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa
Wiejskiego na Wydziale Inżynierii Produkcji i studia podyplomowe w zakresie
zarządzania nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.

Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska
Regional Legal Project Manager, Clifford Chance
Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz British and European Legal Studies (współpraca Uniwersytetu
Warszawskiego oraz University of Cambridge), LL.M. na Uniwersytecie Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie
prawnym oraz w doradztwie prawno-podatkowym, które zdobywała w Polsce, Wielkiej
Brytanii i Niemczech, w tym w �rmach z grupy tzw. Wielkiej Czwórki i korporacjach
międzynarodowych, a także jako prawnik in-house. Autorka publikacji w C.H.Beck,
WoltersKluwer, Shaker Verlag, Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej, od wielu lat
wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Od 2020 roku
pełni funkcję regionalnego menadżera ds. projektów prawnych w kancelarii Clifford
Chance, gdzie odpowiada za zarządzanie projektami głównie na obszarze Europy
kontynentalnej. Wsparcie Aleksandry w projekcie koncentruje się na przygotowaniu,
negocjacjach i monitorowaniu budżetu, planowaniu zadań dla zespołów
rozproszonych, identy�kowaniu i minimalizowaniu obszarów ryzyka, wykorzystaniu
narzędzi legal tech, odpowiedniej komunikacji z klientem oraz kompleksowym
zarządzaniu procesem realizacji zlecenia w celu zwiększenia jego efektywności.
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Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk
Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Dyrektor
Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A.
Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk 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". Agnieszka
Dzięgielewska-Jończyk 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
Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk 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.

Oskar Filipowski
Szef ds. Zapewnienia Zgodności, Etyki i Bezpieczeństwa Prawnego Zakłady
Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca. W swojej karierze zawodowej był
związany m.in. z dużymi międzynarodowymi �rmami z branży �nansowej oraz
górniczej. W chwili obecnej jest Compliance Of�cerem odpowiedzialnym za globalny
system zarządzania zgodnością w Grupie Polpharma. W ramach swojej aktywności
zawodowej interesuje się zagadnieniami z zakresu compliance, zarządzania ryzykiem,
kształtowania prawa, prawa konkurencji oraz nowych technologii.
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Bartłomiej Frączkowski
Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Grupa Generali
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego oraz zarządzania
ryzykiem na rynku �nansowym, zdobyte w trakcie pracy w kilku międzynarodowych
instytucjach ubezpieczeniowych. Od ponad 9 lat kieruje Departamentem Audytu
Wewnętrznego we wszystkich spółkach Grupy Generali w Polsce. Ponad 16-letnie
doświadczenie obejmuje m.in. wdrożenie funkcji audytu wewnętrznego w instytucji
�nansowej, zarządzanie audytami wszystkich kluczowych procesów w instytucjach
ubezpieczeniowych (z uwzględnieniem procesów inwestycyjnych oraz IT) jak również
udział w audytach spółek zależnych prowadzonych przez jednostki audytu
akcjonariusza. Zrealizował szereg projektów mających na celu wsparcie biznesu
w zmienianiu kluczowych procesów biznesowych przez prowadzenie projektów
doradczych w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Z sukcesem
wdraża kompleksową metodologię audytu wewnętrznego a także program
zapewnienia jakości w audycie. Absolwent kierunku „Finanse i Bankowość” w Szkole
Głównej Handlowej. Jest Certy�kowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA) oraz
posiada kwali�kacje ACCA (Association of Chartered Certi�ed Accountants).

Marcel Góra
Radca prawny, in-house lawyer, DL Invest Group
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie
przed obroną pracy doktorskiej obejmującej zagadnienia związane z prawem
europejskim i prawem do prywatności. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego,
w tym prawa spółek, nowych technologii i własności intelektualnej, a także ochrony
danych osobowych i AML. Zajmuje się kwestiami ochrony danych i prywatności,
a także obsługą korporacyjną spółek kapitałowych. Uczestniczył w licznych badaniach
due diligence, był członkiem zespołu przygotowującego transakcje M&A. Występuje
jako pełnomocnik w sporach sądowych. Przygotował i wdrożył w Grupie Kapitałowej
Murapol kompleksowo procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i �nansowaniu
terroryzmu. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach krakowskich
i warszawskich oraz w zespole prawników spółki energetycznej Tauron S.A, gdzie był
członkiem zespołu obsługującego procesy sądowe i transakcje strategiczne.
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Mariusz Grzesiuk
Dyrektor Działu Prawnego Ringier Axel Springer Polska
Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację sądową
oraz Studia podyplomowe Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie
Jagiellońskim, od 1998 roku radca prawny. Był wspólnikiem w kancelarii M. Furtek
i Wspólnicy w Warszawie oraz kancelarii D. Dobkowski, związanej z KPMG Polska.
Specjalizuje się w prawie spółek i transakcji handlowych, prawie własności
intelektualnej, mediów i ochrony danych osobowych oraz obsłudze przedsięwzięć
z zakresu zaawansowanych technologii. Brał udział w tworzeniu umów o wdrożenie
głównych systemów informatycznych w PKO BP, PZU i PZU Życie oraz Poczcie
Polskiej. Od 2011 roku Dyrektor Działu Prawnego spółki Onet S.A. (dawniej Grupa
Onet.pl S.A.), od 2015 roku – po połączeniu RASP i Onet - wydawnictwa Ringier Axel
Springer Polska.

Karol Guździoł
Senior Counsel, Radca Prawny, Grant Thornton
Karol Guździoł zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców,
w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa rynku
kapitałowego oraz prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się w tworzeniu umów
gospodarczych, konceptualizacji sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz prawnej
obsłudze transakcji kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem zbywania
i nabywania przedsiębiorstw, restrukturyzacji, fuzji i przejęć oraz przedsięwzięć jointventure. Radca prawny. Autor publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa
spółek handlowych w prasie fachowej. Współautor książki „Przyszłość mojej �rmy”.
Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Maja Jabłońska
Counsel, Radca Prawny, Grant Thornton
Maja Jabłońska posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym
na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych oraz
prawa cywilnego. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu badań typu due dligence
oraz procesów sukcesyjnych. Kieruje projektami kompleksowego audytu prawnego
przedsiębiorstw, wskazując na ryzyka prawne związane z ich działalnością oraz
sposoby ich mitygacji. Wspiera rodziny i �rmy w wypracowaniu i wdrażaniu
kompleksowych prawnych rozwiązań sukcesyjnych, realizując wielowątkowe,
wymagające interdyscyplinarnej wiedzy z różnych gałęzi prawa projekty, w tym dla
największych �rm rodzinnych w Polsce. Lider praktyki rozwiązań prawnych dla sukcesji
oraz due diligence prawnego. Zaangażowana w działanie zespołu branżowego
do spraw �rm rodzinnych i współautorka opracowań: „Konstytucja Rodzinna” oraz
„Przyszłość mojej �rmy”. Autorka publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa
handlowego w prasie fachowej.
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Robert Jasiński
Ekspert przywództwa, praktyk biznesu, autor, doradca i mówca biznesowy
Sprzedawał, obsługiwał klientów, zarządzał i szkolił – te zawodowe doświadczenia (od
1997 roku) stały się podstawą jego działalności rozwojowej i od 2007 roku, jako
zewnętrzny ekspert, wspiera liderów i całe organizacje, w budowanie wiedzy,
umiejętności i postaw. Zna wyzwania dużego biznesu, rozumie jego specy�kę
i komunikuje się jego językiem. Od 2009 całkowicie oddany dwóm autorskim
koncepcjom: Świadomego Przywództwa Osobistego oraz Wielopoziomowej
Architektury Przywództwa, z którymi zmienia organizacje poprzez wykłady, warsztaty
i pracę indywidualną z kadrą menedżerską. Autor wielu artykułów biznesowych oraz
książki „Obudź w sobie lidera. Jak przejąć kontrolę nad własnym życiem i odnieść
sukces” (Onepress, 2012).

Tomasz Kalko
Trener, Coach, Mentor, Mówca Motywacyjny oraz Menadżer z dwudziestoletnim
doświadczeniem.Dyrektor ds. Rozwoju, w �rmie BLACHY PRUSZYŃSKI
Przeszkolił ponad 30.000 osób. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców
i Mentorów. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Praktyk biznesu. Menadżer w dużych �rmach produkcyjnych. Twórca
wielu modeli motywacyjnych dla działów sprzedaży. Doświadczenie niezbędne
w procesie szkoleń i mentoringu, zdobył budując sieci dystrybucyjne Polsce i za
granicą. Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych z przywództwa, sprzedaży,
zarządzania sprzedażą, motywacji, komunikacji, oraz wystąpień publicznych.

Filip Kona
General Counsel w Grupie Baltona
Menedżer złożonych projektów prawnych, doradca do spraw white-collar crime,
mediator i konsultant do spraw przeciwdziałania nadużyciom. Posiada blisko 20-letnie
doświadczenie prawnicze. Pracował jako adwokat w polskich kancelariach prawnych
oraz jako in-house w PGNIG S.A., gdzie realizował projekty o międzynarodowym
zasięgu operacyjnym i jurysdykcyjnym, w tym związane z szeroko pojętym compliance.
Ostatnio zarządzał działem koordynacji i obsługi prawnej w grupie kapitałowej.
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Waldemar Koper
Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Dyrektor ds.
prawnych, Kompania Piwowarska SA
Dyrektor ds prawnych i prokurent, Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Radca
prawny z 20 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa gospodarczego,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, regulacyjnego, ochrony
konkurencji i prawa reklamy. Przed rozpoczęciem kariery jako prawnik wewnętrzny
przez 5 lat był wspólnikiem kancelarii radcowskiej w Poznaniu. Odpowiedzialny
za całość spraw prawnych największej polskiej �rmy przemysłu spożywczego,
Kompanii Piwowarskiej S.A. i jej spółek zależnych (należącej poprzednio do SABMiller,
a aktualnie do japońskiego koncernu Asahi ). Prezes Zarzadu Polskiego Stowarzyszenia
Prawnikow Przedsiebiorstw. Członek Komisji Zagranicznej KIRP i przedstawiciel
polskiego samorządu radcowskiego w European Company Lawyers Association
z siedzibą w Brukseli. Członek Rady Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP.
Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu i rocznych studiów podyplomowych
z zakresu prawa konkurencji (UJ) i prawa UE (UAM). Laureat nagrody KRRP
„Innowacyjny Dyrektor Działu Prawnego 2012r." Prelegent wielu krajowych
i międzynarodowych konferencji. Juror konkursów prawniczych.

Kamila Kurkowska
menedżerka, innowatorka, ambasadorka European Legal Tech Association w Polsce,
sędzia i mentorka podczas Global Legal Hackaton 2020, nominowana do nagrody
European Women in Legal Tech
kierowniczka studiów podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”
na Uniwersytecie SWPS, współzałożycielka dwóch startupów legaltech oraz
dyrektorka zarządzająca �rmy Firemind. Prezeska Fundacji Women in Law. Edukuje
i prowadzi zajęcia z marketingu usług profesjonalnych, innowacji i legaltech dla
samorządów prawniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w �rmach
Deloitte, Harward Business Review i RSM Poland na stanowiskach kierowniczych
związanych z marketingiem, komunikacją i rozwojem biznesu.

Piotr Marucha
Head of Legal Poland & Eastern Europe w grupie Hitachi ABB Power Grids. Wiceprezes
Zarządu ABB Power Grids Poland (Hitachi ABB Joint Venture)
Do 2019 roku - General Counsel ABB w Polsce - nadzorujący również obsługę prawną
w krajach Europy Wschodniej. Wcześniej: General Counsel w Saint-Gobain oraz
w domu maklerskim Societe Generale. W sumie ponad 20 lat doświadczenia jako
prawnik in-house. Specjalista w prawie kontraktowym, ochrony konkurencji, M&A
i FCPA. Odpowiedzialny także za obszar Compliance i etykę biznesu. Roczne studia
prawnicze w Capital University Law School w Columbus, Ohio oraz Trial Advocacy
Seminar w Tampie na Florydzie. Kurs prawa europejskiego w European University
Institute we Florencji. Absolwent Executive MBA University of Illinois at Urbana
Champaign and Warsaw University (wyróżniony nagrodą Capgemini). Współzałożyciel
i Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.
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Tomasz Prus
Best Delivery Advisor, Clifford Chance
Ekspert ds. innowacji w branży prawniczej, od ponad 10 lat zajmuje się innowacjami
w usługach prawnych. Od 2020 roku odpowiada za program Best Delivery w polskim
biurze Clifford Chance, którego założeniem jest podnoszenie jakości świadczonych
usług poprzez włączenie do pracy prawników innowacyjnych technologii,
optymalizacja zasobów oraz doskonalenie procesów. Promuje wykorzystywanie
platform legal tech do współpracy z klientami, aplikacje do programowania
automatycznych szablonów oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji,
wykorzystywane do analizy big data, np. podczas audytów prawnych. Członek
europejskiego zespołu ds. Best Delivery zaangażowany w prace międzynarodowych
zespołów zajmujących się digitalizacją procesów w Europie. Twórca rozwiązań
automatyzujących przetwarzanie i analizowanie danych, wykorzystywanych w biurach
Clifford Chance na całym świecie. Wcześniej, jako menedżer ds. business development
i innowacji, przez wiele lat tworzył rozwiązania legal tech w jednej z największych
polskich kancelarii prawnych.

Agata Rybarska
Certy�kowana mentorka biznesowa EMCC, coach, praktyk biznesu
Ma ponad 15 lat doświadczenia menadżerskiego w globalnych korporacjach
w marketingu i sprzedaży w regionie Europy Wschodniej. Zarządzała dużymi
zespołami, pracowała dla ponad 30 marek na 7 rynkach. Wspiera menadżerów
w indywidualnych procesach mentoringowych i coachingowych w najróżniejszych
wyzwaniach biznesowych, najczęściej w obszarze rozwoju biznesu, budowania
kompetencji przywódczych oraz marki osobistej i ścieżki kariery. Jest mentorką
w Fundacji Liderek Biznesu i Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Prowadzi warsztaty,
webinary, jest autorką publikacji. Entuzjastka nowych technologii i szerokich
możliwości digital marketingu. Lubi konkrety, efektywne spotkania i działanie.
Wyróżniona na 5-tym miejscu w rankingu „Top 20 Coaches in Warsaw 2021.”
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Ryszard Sowiński
prof. WSB - specjalista w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi.
Współpracuje z właścicielami i partnerami przy diagnozowaniu organizacji, tworzeniu
i wdrażaniu strategii rozwoju. Zawodowy członek rad nadzorczych oraz komitetów
strategicznych/sterujących kancelarii. Publikuje, bada rynek usług prawniczych,
popularyzuje w środowisku prawników wiedzę o zarządzaniu. Prowadzi szkolenia
z umiejętności menedżerskich, komunikacyjnych, sprzedażowych i obsługowych
w kancelariach, na studiach podyplomowych i we współpracy z samorządem
zawodowym. Z wykształcenia jest prawnikiem. Pracował w wieloosobowych
kancelariach. Doświadczenia doradcze zdobywał w �rmach konsultingowych.
Ukończył studia podyplomowe „Psychologia wzarządzaniu” oraz „Coaching
menedżerski” na WSB w Poznaniu, a także liczne szkolenia np. w obszarze sprzedaży
usług profesjonalnych. Jest certy�kowanym praktykiem badania osobowości.Mentor,
członek jury oraz kapituł w obszarze innowacyjności oraz LegalTech (m.in. Global
LegalHackathon). Współautor pierwszego w Polsce raportu o oprogramowaniu
do zarządzania kancelariami oraz autor poradnika na temat strategii rozwoju kancelarii
prawnych– przygotowanych przy współpracy z KIRP. Prowadzi pierwszego w Polsce
bloga o zarządzaniu kancelariami nowoczesnakancelaria.pl

Dominik Stachiewicz
członek Zarządu Howden Donoria
Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni. W branży ubezpieczeniowej od 1996 r.
Od 2012 r. pracuje dla Howden Donoria, brokera ubezpieczeniowego związanego
z największą, niezależną grupą ubezpieczeniową na świecie. W 2014 r. objął funkcję
członka zarządu Howden Donoria, odpowiedzialnego m. in. za kontakty
międzynarodowe i CSR.
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Maciej Szczepański
Chief Legal Of�cer OLX Group Europe
Radca prawny. Doświadczony w międzynarodowym środowisku biznesowym prawnik
i menedżer, członek rad nadzorczych. Specjalista w branży nowych technologii i ecommerce. Od kwietnia 2020 r. pełni funkcję Chief Legal Of�cera OLX Group Europe,
która stanowi część globalnej grupy Naspers/Prosus, znanej jako jeden z największych
inwestorów technologicznych świata. Wraz z ponad 20+ osobowym
międzynarodowym zespołem prawnym odpowiada za obsługę spółek grupy
kapitałowej zlokalizowanych na dziewięciu europejskich rynkach. Wcześniej pełnił
funkcję Dyrektora Działu Prawnego OLX Group Poland. Lata 2011-2016 spędził
w Dziale Prawnym Allegro, gdzie zajmował się obsługą prawną spółek w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia doktoranckie
na macierzystej uczelni, Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów
Europejskich im. Jeana Monneta, Podyplomowe Studia Prawa Bankowego
i Bankowości współorganizowane przez Narodowy Bank Polski oraz Szkołę Prawa
Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez University of Cambridge. Absolwent
studiów Executive MBA organizowanych przez Georgia State University w Atlancie
(USA) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Notowany w wiodącym
międzynarodowym rankingu Legal500, który uznał go za jednego z najbardziej
wpływowych i innowacyjnych prawników przedsiębiorstw Europy ŚrodkowoWschodniej.

Tomasz Sztyber
Senior Corporate Counsel EMEA - Genesys, Wiceprezes Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Radca Prawny posiadający ponad 25 lat doświadczenia w obsłudze �rm z branży
telekomunikacyjnej. Posiada unikalne doświadczenie w zarządzaniu
międzynarodowymi zespołami prawnymi i obsługą działalności prowadzonej na skalę
globalną. Początkowo w Lucent Technologies, Alcatel-Lucent i Nokii, a obecnie
w Genesys kierował Działem Prawnym w różnych, zmieniających się w czasie,
międzynarodowych obszarach geogra�cznych. W Genesys odpowiada za obsługę
działalności �rmy na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie. Współzałożyciel i Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia
Prawników Przedsiębiorstw.
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Dominik Thier
Senior Advisor / Compliance Of�cer, Group Compliance Division DNB Bank ASA, Oslo
Dominik ma 19 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem prawnym i compliance
w lokalnych i międzynarodowych instytucjach �nansowych. Wcześniej pełnił funkcje
m.in. Head of Compliance w DNB Asia w Singapurze, Chief Compliance Of�cera
w DNB Luxembourg S.A. oraz Dyrektora Departamentu Zgodności w DNB Bank Polska
S.A. zarządzając obszarami Compliance i AML. Jako radca prawny świadczył również
pomoc prawną zarówno w bankowości korporacyjnej jak i detalicznej w instytucjach
�nansowych. Specjalizuje się w międzynarodowych regulacjach dotyczących sektora
bankowego, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i sankcji międzynarodowych, prawie
rynków �nansowych, regulacjach dotyczących corporate governance oraz ochroną
danych osobowych. Wykładowca na konferencjach i warsztatach dotyczących systemu
kontroli wewnętrznej, funkcji compliance, sankcji międzynarodowych, AML oraz
RODO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył także studia z zakresu prawa amerykańskiego przy University of Florida
Levin College of Law.

Manana Topolewska
Szef Działu Organizacyjnego Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Manana Topolewska pracuje w Zespole Prawnym Polpharma od 2009 roku. Posiada
wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora
farmaceutycznego. Przed dołączeniem do Polpharmy doświadczenie zdobywała
w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej, w jednym z najlepszych
zespołów doradzających podmiotom z szeroko rozumianej branży ochrony zdrowia.
Manana Topolewska jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczestnik Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego we współpracy
z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w zakresie prawa
farmaceutycznego i żywieniowego, prawa pracy, prawa kontraktów, prawa konkurencji,
ochrony danych osobowych oraz prowadzenia spraw sądowych i sądowo –
administracyjnych.

Wojciech Trzciński
Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska
Wojciech Trzciński jest ekspertem w zakresie prawa korporacyjnego, handlowego
i cywilnego, specjalizuje się w fuzjach i przejęciach. Wspiera klientów krajowych
i międzynarodowych w trakcie opracowywania i wdrażania procesów
restrukturyzacyjnych, w tym projektów restrukturyzacji podatkowej. Doradzał
w szeregu transakcji obejmujących nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw.
Doświadczenie Wojciecha obejmuje kompleksowe doradztwo transakcyjne w trakcie
przygotowywania i realizacji transakcji dla potencjalnych nabywców i sprzedawców
przedsiębiorstw, w tym w szczególności opracowywanie struktur transakcji,
sporządzanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.
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Anna Wyrkowska
Ekspert ds. Compliance Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Anna Wyrkowska pełni rolę Eksperta ds. Compliance w Polpharma S.A. od 2017 roku –
wspiera Compliance Of�cera Grupy Polpharma w zarządzaniu systemem Compliance
w Grupie w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Anna posiada certy�kat Approved
Compliance Expert (ACO, ACE) oraz Biegłego ds. Nadużyć (Certi�ed Fraud Examiner,
CFE). Przed dołączeniem do Polpharmy przez 6 lat pracowała w Zespole Usług
Śledczych w jednej z �rm wielkiej czwórki.

Elżbieta Lemańska
Broker ubezpieczeniowy w Biurze Ubezpieczeń Majątkowych Howden Donoria
Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo z rynkiem
�nansowym związana od 9 lat. W zawodzie brokera ubezpieczeniowego pracuje
od 2014 roku. Szczególny obszar zainteresowania i specjalizacji to ubezpieczenia
cybernetyczne, OC oraz D&O.

KONTAKT

Opiekun merytoryczny

MIEJSCE

Współpraca

Szczegółowa lokalizacja
wkrótce

online
Ewelina Stęplewska
Project Manager

Mateusz Stempak
Marketing Manager

48223339838

48223339912

e.steplewska@pb.pl

m.stempak@pb.pl
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Partner

Patron

Grant Thornton
Grant Thornton to �rma audytorsko-doradcza, która jest obecna w ponad 140 krajach na świecie. Kancelaria Prawna
działająca w ramach �rmy, to zespół renomowanych, wysoko wykwali�kowanych prawników, którzy od 1993 roku
wspierają �rmy w ich rozwoju.

Clifford Chance
Kancelaria prawna Clifford Chance od blisko 30 lat wspiera polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w realizacji ich
strategii rynkowych. Nasi klienci korzystają z bogatego doświadczenia naszej globalnej sieci oraz wiedzy warszawskich
prawników kancelarii na temat regulacji i uwarunkowań gospodarczych w Polsce.
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Cena
XIV Forum Dyrektorów Działów Prawnych
23 ‑ 24 września 2021, online
1650 zł netto od 2021-09-24 do 2021-09-24

Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

Dane do faktury
�rma

Imię

osoba �zyczna

Nazwisko

Państwo

Stanowisko

NIP

Dział

Nazwa/Imię i nazwisko

pole opcjonalne

Miejscowość
E-mail
Ulica i numer
Telefon
Kod pocztowy

Akceptuję regulamin
Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB"
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług tej spółki
Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego: produktów i usług tej spółki
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom biznesowym Bonnier Business (Polska) w celu otrzymywania od nich informacji handlowych drogą
elektroniczną. Lista partnerów dostępna na stronie wydarzenia.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom biznesowym Bonnier Business (Polska) dla celów marketingu bezpośredniego ich produktów i usług przy
użyciu telefonu. Lista partnerów dostępna na stronie wydarzenia.
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

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

(4698)

Formularz rejestracji: XIV Forum Dyrektorów Działów
Prawnych

Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail
z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych
przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.
Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania
materiałów szkoleniowych z wydarzenia.

1. Dane uczestnika
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon

2. Dane uczestnika
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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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 606216519.
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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