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Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w X edycji Forum Dyrektorów Działów Prawnych, będącym uznanym oraz cenionym przez środowisko spotkaniem o wieloletniej tradycji.
Prawnicy korporacyjni i kancelarii prawnych spotkają się by wymienić się doświadczeniami związanymi ze strategicznym zarządzaniem działem prawnym, a także by zaktualizować wiedzę w najważniejszych obszarach związanych
z relacją prawno biznesową.
Podczas tegorocznej edycji powiemy m.in. o funkcjonowaniu In –house w środowisku biznesu, jak kompetencje kreują
prawników przedsiębiorstw na liderów swoich organizacji, jaka presja spoczywa na prawnikach odpowiedzialnych za
procesy decyzyjne, jakie ryzyko się z tym wiąże, skąd czerpać i co robić z wiedzą, jak zarządzać ryzykiem prawnym
i compliance w przedsiębiorstwie oraz do jakich zmian prawnych należy przygotować się już dziś.
Po raz kolejny zgromadziliśmy grono ekspertów – Dyrektorów Działów Prawnych z kluczowych dla rynku firm, którzy
w oparciu o praktyczne doświadczenia podzielą się z Państwem wiedzą i opinią.
Forum Dyrektorów Działów Prawnych to liczne case studies, najnowsze regulacje, bogata wiedza, ale także networking
i nawiązywanie nowych relacji biznesowych.
Z przyjemnością zapraszam do udziału w Forum!
Aldona Mlonek

Project Manager
Udział w Forum jest okazją do wymiany doświadczeń
i wzbogacenia wiedzy dla:

•
•
•
•
•
•

Dyrektorów Działów Prawnych
Prawników Wewnętrznych
Prawników z kancelarii zewnętrznych
Radców Prawnych
Pracowników Obsługi Zarządu
Pracowników Działów Compliance

Profil uczestników poprzednich edycji Forum:

Dyrektor działu prawnego,
Prawnik korporacyjny

64%

17%
10%
9%

Prawnik z kancelarii zewnętrznej,
Radca prawny
Prezes, Członek zarządu
ds. Korporacyjnych Compliance
Dyrektor ds. Compliance
Ryzyka

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat
poświadczający udział w Forum.
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Rejestracja, poczęstunek
MODERATOR: dr Jan M. Góralski - Partner, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

08:50

Przywitanie uczestników Forum
Aldona Mlonek – Project Manager, Bonnier Business Polska

In-house w środowisku biznesu
9:00
CASE
STUDY

09:45
CASE
STUDY

10:30
CASE
STUDY

11:15

Prawnik korporacyjny. Rola i zadania
Rafał Kondracki – Dyrektor Działu Prawnego, UTC Aerospace Systems
•
Być prawnikiem korporacyjnym, co to znaczy?
•
Środowisko biznesu a potrzeby prawne
•
Czy każdy biznes potrzebuje wsparcia prawnika korporacyjnego?
•
Wewnętrzny dział prawny
Prawnik korporacyjny jako doradca biznesu
Kamila Bury, LL.M. - Prokurent, Radca prawny na Polskę, Niemcy, Austrię i Szwajcarię, AECOM
•
Rola prawnika wewnętrznego – więcej niż doradca w kwestiach prawnych
•
Prawnik wewnętrzny jako wsparcie biznesu i właścicieli
•
Prawnik wewnętrzny jako partner strategiczny a nie prawny służbista
•
Prawnik wewnętrzny jako strażnik etyki korporacyjnej
Minimalizm, a profesjonalizm
Sebastian Grzywacz - Radca prawny, Szef działu prawnego / Prokurent, Antalis Poland Sp. z o.o.
•
Presja czasu w biznesie, a zwięzłość opinii prawnej
•
Język prawny, język prawniczy, a język biznesu
•
Innowacyjne narzędzia informatyczne w służbie prawników
•
Integracja systemów informatycznych dla biznesu i prawników
Przerwa kawowa/networking

Panel dyskusyjny
11:35

Miedzy prawem, a biznesem, czyli jakie kompetencje kreują prawników przedsiębiorstw na liderów swoich organizacji?
Moderator: Waldemar Koper - Dyrektor ds. prawnych/Prokurent, Kompania Piwowarska SA, Prezes Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Paneliści:
Maciej Ozdowski - Dyrektor ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Piotr Marucha - General Counsel and Compliance Officer, ABB Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników
Przedsiębiorstw
Cezary Żelaźnicki - Partner, Radca Prawny, PwC Legal
Tomasz Sztyber - Lead Corporate Counsel, Global Partner Program, Nokia

12:35

Przerwa kawowa/networking

Odpowiedzialność działu prawnego za procesy decyzyjne w firmie
12:55
CASE
STUDY

13:30

Wewnętrzny dział prawny: współtwórca czy weryfikator rozwiązań biznesowych. Czy prawnik w firmie decyduje o ryzyku;
czy i kiedy powinien decydować? Jak samodzielnie może wpływać na swój zakres decyzyjności
Paweł Malarecki - Radca prawny, Kierownik Działu Prawnego, Budimex Nieruchomości
•
Zależność pomiędzy ryzykiem a efektywnością projektu biznesowego
•
Prawnik kontroler jako narzędzie zarządzania ryzykiem
•
Prawnik kreator rozwiązań jako podmiot zarządzania ryzykiem
•
Prawnik kontroler i prawnik kreator w perspektywie makro i w perspektywie konkretnego projektu
•
Wiedza prawnicza jako narzędzie wpływu na partnerów biznesowych; czy i kiedy warto dzielić się wiedzą z partnerem
biznesowym
Lunch
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14:30

CASE
STUDY

Współczesny model usytuowania departamentu prawnego w strukturze korporacji na przykładzie Fortum
Marcin Bruszewski – Head of Legal Affairs Poland, Fortum
•
Modele usytuowanie działów prawnych we współczesnych korporacjach
•
Rola działu prawnego w nadzorze korporacyjnym
•
Usytuowanie działu prawnego w strukturze Fortum
•
Prawnik wewnętrzny – doradca czy urzędnik

Najświeższe zmiany prawne w środowisku biznesowym
15:15

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym – nowa regulacja
Dr Marcin Asłanowicz – Partner, Kancelaria Wolf Theiss Poland
•
Zakres przedmiotowy nowej regulacji
•
Charakter i rodzaj dochodzonych roszczeń
•
Ryzyka związane z nową regulacją

16:00

Zakończenie 1 dnia Forum

Organizator:

Partner:

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do
szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na
świecie koncernów medialnych posiadającego 175 firm
w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej
opiniotwórczego medium biznesowego, prowadzi również portale
ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5 miliona
użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie
organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do
wyższej kadry menedżerskiej.

Schönherr jest wiodącą firmą prawniczą
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Warszawskie biuro świadczy pełen
zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług
z ziedziny fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości i finansów,
nieruchomości oraz prawa energetycznego. Zespół prawników
doradza krajowym i zagranicznym klientom w związku z inwestycjami
prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi.

Patron:

Patroni medialni:
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Rejestracja, poranna kawa

cd. Najświeższe zmiany prawne w środowisku biznesowym
09:00

Sądowe dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji – tzw. private
enforcement
Paweł Kułak - Radca prawny, Kancelaria Schoenherr
•
Geneza regulacji dotyczących private enforcement w Unii Europejskiej
•
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE (tzw. Damages Directive) jako regulacja promująca i harmonizująca
private enforcement
•
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.
U. 2017 r. poz. 1132)
•
Dotychczasowe doświadczenia w zakresie private enforcement w Polsce i w Unii Europejskiej

09:40

Wyzwania prawne dotyczące regulacji handlu elektronicznego – jak pogodzić interesy przedsiębiorców i
konsumentów?
Marcin Kolasiński - Radca prawny, Wspólnik, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
•
Zagrożenia dla konkurencji i konsumentów zidentyfikowane w sprawozdaniu z badania sektora handlu elektronicznego
Komisji Europejskiej
•
Jednolity rynek Unii Europejskiej – teoria a praktyka
•
Wykorzystywanie przez sprzedawców on-line efektów pracy sprzedawców off-line – potrzeba obiektywnego spojrzenia na
problem tzw. free-riding
•
Regulacje prawne działalności dystrybucyjnej w dobie digitalizacji – czy potrzebne są zmiany?
•
Problem niejednolitego podejścia krajowych organów regulacyjnych do tych samych problemów związanych z handlem
elektronicznym

10:20

Przerwa na kawę/networking

Compliance
- zarządzanie ryzykiem w organizacji
10:40

CASE
STUDY

11:25

CASE
STUDY

12:05

Zarządzanie ryzykiem prawnym i compliance na rynku
finansowym
Aldona Wnęk - Radca prawny, Dyrektor Departamentu
Prawnego i Compliance, Osoba nadzorująca funkcję
zgodności z przepisami w Open Life TU Życie S.A.
•
Wyzwania regulacyjne i współpraca z organami nadzoru
•
Ryzyko braku zgodności – identyfikacja, monitoring i
zarządzanie ryzykiem prawnym i compliance
•
Łączeniu funkcji compliance i prawnej w jednym
departamencie - bariery i wyzwania oraz zalety
•
Ryzyko procesów sądowych ( aktywność kancelarii
odszkodowawczych, pozwy zbiorowe )
Sposoby komunikacji compliance w organizacji
Hubert Banasiak - Dyrektor, Departament Prawny,
Totalizator Sportowy
•
Komunikacja compliance – jakie jest jej znaczenie?
•
Komunikacja a kultura organizacyjna
•
Narzędzia i metody komunikacji compliance w
organizacji

Przerwa kawowa/networking

Knowledge management
- rola działu prawnego w zarządzainu wiedzą
CASE Serwis informacyjny Departamentu Prawnego
STUDY

Marcin Czapiewski - Dyrektor Departamentu Prawnego i
Compliance – TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A.
•
Edukacja prawnicza w firmie – czy warto?
•
Mapa wiedzy – jak pracować, żeby się nie napracować?
•
Prawnik redaktorem – prawo dla nie-prawników?
•
System wczesnego ostrzegania – jak monitorować
zmiany w przepisach?
•
Współpraca z akcjonariuszamii

Robotyzacja (RBA) i Sztuczna Inteligencja w usługach
prawnych
Aurelia Cieślińska – Radca Prawny, Capgemini Poland
•
Next generation lawyers. Strategiczny model funkcji inhouse counselling przyszłości
- Myśleć jak prawnik-przedsiębiorca: Skokowy wzrost
efektywnej wartości kreowanej przez funkcję prawną
- Poprawa tempa pracy zwiększenie efektywności
pracy, skuteczniejsze zarządzenie ryzykiem prawnym i
komercyjnym
•
Najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne Machine
•
Learning i Sztuczna Inteligencja w światowej klasy
zarządzaniu prawnym
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CASE
STUDY

Compliance - case study
Jakub Kraszkiewicz - Dyrektor Działu Compliance, Grupa
Polpharma
•
Compliance w Grupie – od Barcelony po Kazachstan
•
Compliance a Quality Control
•
Czy Compliance to Etyka, czy Etyka to Compliance
•
Corporate Social Responsibility w pracy prawnika i
Oficera Compliance

13:00

Lunch

14:00

Compliance – zarządzanie ryzykiem w
przedsiębiorstwie na przykładzie prawa konkurencji
Joanna Affre – Adwokat, Affre i Wspólnicy Sp. K.
•
Cele compliance – jak je wpisać w strategie
przedsiębiorstwa?
•
Kluczowe elementy compliance: schemat działania,
system zachęt, sygnaliści
•
Koordynowanie compliance w różnych obszarach
działania przedsiębiorcy
•
Jak stworzyć skuteczny system wczesnego ostrzegania i
reagowania?

Compliance
- zarządzanie ryzykiem w organizacji
14:45

Compliance — niezbędny program w nowoczesnej
organizacji
Karolina Sawicka – Adwokat, counsel kierująca zespołem
prawa pracy , Bird & Bird
Katarzyna Otwinowska - Radca prawny, counsel, kierująca
praktyką commercial, Bird & Bird

Skąd czerpać i co robić z wiedzą?
CASE Paweł Stykowski - Dyrektor Biura Prawnego, Radca Prawny,
STUDY InterRisk

•
•
•
•

Dział prawny w procesie zarządzania wiedzą w
przedsiębiorstwie produkcyjnym
CASE Katarzyna Fryc - Kierownik Działu Prawnego,
STUDY MAN Bus Sp. z o.o

•
•
•
•

16:20

Dochodzenie wewnętrzne w firmach
Karolina Sawicka – Adwokat, Counsel kierująca zespołem
prawa pracy , Bird & Bird
Katarzyna Otwinowska - Radca prawny, Counsel, kierująca
praktyką commercial, Bird & Bird

Zakończenie Forum i wręczenie certyfikatów

Wiedza działu prawnego jako wartość dodana i podstawowy
czynnik produkcji
Bariery przepływu wiedzy oraz ich skutki dla producenta
Czy i jak motywować do dzielenia się wiedzą – prawnik
wewnętrzny jako trener
Wykorzystanie zasobów wiedzy w ujęciu indywidualnym i
zespołowym

Rekrutacja

- praca prawnika w dziale prawnym
Y & AI
CASE Marcin Bryniarski - Członek Zarządu / Szef Procesu
STUDY Prawnego, OKNOPLAST

•
•
•
•

15:35

Źródła wiedzy – ludzie, systemy informacji prawniczej,
literatura
Udział dyrektora departamentu prawnego w dystrybucji
wiedzy
Wzorce pism i umów
Dobre praktyki w ramach Działu Prawnego

Dużo hałasu o pokolenie „Y”
Igreki, nomadzi i inni: co to ma wspólnego z prawnikami
Artificial Intelligence: czy wahadło nie wychyliło się za
bardzo …
No i co to wszystko oznacza dla działów prawnych

Budowanie zespołu z perspektywy pracy pokolenia Y –
obecne trendy w rekrutacji i efektywność procesu
Ewelina Skocz - Managing Partner, BCSystems

Prelegenci

Joanna Affre
Adwokat, Wspólnik zarządzający, Affre i Wspólnicy Sp.K.
Od ponad 15 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji. Doradza klientom z branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej,
chemicznej, budowlanej oraz sektorów mediów i reklamy, a także bankowego w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej,
przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego, a
także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów
zarówno w postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak i sądami. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych
z zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King’s College,
Londyn, Wielka Brytania).
Dr Marcin Asłanowicz
Partner, Kancelaria Wolf Theiss Poland
Kieruje praktyką sporów sądowych. Jego specjalizacja obejmuje prawo cywilne, handlowe, prawo spółek oraz cywilne spory sądowe i
postępowanie arbitrażowe. Doradza klientom w sporach z zakresu prawa spółek, prawa nieruchomości i prawa budowlanego oraz
reprezentuje ich przed polskimi sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, stałymi sądami arbitrażowymi, jak i tymi ad hoc (zarówno
w Polsce i zagranicą). Uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przed
dołączeniem do Wolf Theiss, zdobywał doświadczenie w Baker & McKenzie oraz Clifford Chance. Często występuje w roli prelegenta
podczas prestiżowych konferencji oraz jest autorem wielu publikacji o tematyce prawnej. Marcin Asłanowicz jest wpisany na listę radców
prawnych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Płynnie posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.
Marcin Bruszewski
Head of Legal Affairs Poland – Fortum
Od 2012r związany z grupa Fortum w Polsce. W przeszłości prawnik w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawniczej oraz
szef departamentu prawnego w Vattenfall w Polsce. Oprócz zarządzania obsługą prawna w Fortum, odpowiada za zagadnienie regulowania
stanu prawnego sieci Fortum oraz za kwestie korporacyjne w Fortum w Polsce. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Fortum Silesia
S.A. i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupa DUON SA. Członek stowarzyszeń branżowych - TOE, PSEW i SPK.
Marcin Bryniarski
Członek Zarządu, Szef Procesu Prawnego OKNOPLAST Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej,
kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu
prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 10 lat, kieruje Departamentem Prawnym i odpowiada za całość spraw prawnych
wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w kraju jak i za granicą; osobiście zajmuje się głównie prawem konkurencji, prawem własności
intelektualnej i prawem reklamy.
Aurelia Cieślińska
Radca Prawny, Capgemini Poland
Jest radcą prawnym oraz prawnikiem międzynarodowym, członkiem International Bar Association w Genewie, Szwajcaria. Obecnie zajmuje
stanowisko szefa działu obsługi prawnej Managing Counsel w Capgemini Polska Sp. z o.o. ,wiodącego na rynku globalnym dostawcy
usług Information Technology oraz outsourcingu. W Capgemini członek komitetu zarządczego Extended Leadership . Doświadczony
prawnik i manager, współpracujący z managerami międzynarodowymi i lokalnymi klasy D, legitymujący się szerokim doświadczeniem w
świadczeniu usług doradztwa prawnego dla korporacyjnego biznesu międzynarodowego oraz zarządzaniu grupami prawników, zdobytym
i pogłębianym na rynku szwajcarskim, francuskim i polskim dla sektora IT, chemicznego oraz farmaceutycznego. Prawnik o silnym profilu
biznesowym i managerskim, specjalizujący się w budowie innowacyjnych narzędzi zarządzania strukturami prawnymi i kreowaniu
programów Executive Corporate Strategies for Legal functions, Business Legal Excellence oraz optymalizacji celów i budowy efektywności
kosztowej lokalnych i międzynarodowych działów prawnych, kierowanych zarówno do prawników zarządzających działami prawnymi, jak
też do zarządów spółek kapitałowych, których celem jest budowanie innowacyjnej, dynamicznej, synergicznie współpracującej z biznesem
obsługi prawnej.
Marcin Czapiewski
Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance – TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Hanowerze, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży finansowej.
Karierę rozpoczynał w firmach doradczych (m.in. Ernst&Young), gdzie specjalizował się w zagadnieniach związanych z optymalizacją
podatkową. Przez 10 lat pracował dla czołowych firm leasingowych w Polsce (EFL S.A., VB Leasing Polska S.A.), z czego 7 lat w charakterze
Dyrektora Departamentu Prawnego. Od pięciu lat związany jest z branżą ubezpieczeniową. Jest członkiem Rady Programowej Allerhand
Advocacy w Instytucie Allerhanda. W grudniu 2016 r. został wyróżniony tytułem Lidera Prawników Przedsiębiorstw przyznanym przez
Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

Prelegenci

Katarzyna Fryc
Kierownik Działu prawnego w spółce MAN Bus Sp. z o.o.
W koncernie MAN od 2005r. odpowiada za koordynację całokształtu problematyki prawnej w polskiej spółce MAN zajmującej się produkcją
autobusów w zakładzie produkcyjnym w Starachowicach oraz Oddziałem spółki w Poznaniu. W przeszłości związana z branżą bankową.
Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz zasobami ludzkimi. Trener wewnętrzny w MAN z
wieloletnią praktyką. Prelegent na konferencjach poświęconych tematyce Compliance, ochronie danych osobowych.
Dr Jan M. Góralski
Partner, Kancelaria Prawna Góralski & Goss
Doradza międzynarodowym podmiotom gospodarczym w zakresie prawa ubezpieczeniowego, handlowego oraz nieruchomościowego.
Posiada bogatą wiedzę oraz wieloletnie, praktyczne doświadczenie w bieżącym doradztwie dla największych towarzystw ubezpieczeniowych
oraz agencji pośrednictwa ubezpieczeniowego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z szeroko pojętym świadczeniem
usług ubezpieczeniowych na terenie Polski, w szczególności w tematyce gwarancji ubezpieczeniowych, tworzenia i dystrybucji produktów
ubezpieczeniowych oraz rozliczeń prowizyjnych z tytułu zawierania polis ubezpieczeniowych, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu
wyłudzeń składek ubezpieczeniowych. W Kancelarii Jan Góralski odpowiada także za realizację projektów transakcyjnych, dotyczących
m.in. nabycia i sprzedaży gruntów pod inwestycje komercyjne oraz budynków biurowych, nadzoruje również doradztwo prawne w
zakresie procesów komercjalizacji istniejących oraz nowo powstałych obiektów handlowych i biurowych w Polsce. Doktor nauk prawnych.
Wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy Politechniki Warszawskiej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego i
administracyjnego. Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat wpisany na listę Okręgowej
Rady Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Sebastian Grzywacz
Radca prawny, szef działu prawnego / prokurent Antalis Poland Sp. z o.o.
Radca prawny z 17 letnim doświadczeniem zawodowym. Skoncentrowany na dokładnym poznaniu specyfiki biznesowej obsługiwanego
przedsiębiorstwa. Traktuje rolę prawnika in-house jako swoistą specjalizację. Poszukuje innowacyjnych rozwiązań informatycznych
zmierzających do uproszczenia procesu obsługi prawnej. Wspiera zarząd i management spółki, uczestnicząc w negocjacjach handlowych.
Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą korporacyjną, prawem handlowym, prawem cywilnym oraz prawem pracy. Posiada
bogate doświadczenie procesowe w sądowych sporach gospodarczych. Odpowiedzialny za wszystkie aspekty prawne w Antalis Poland
spółki z o.o., współpracuje również z francuską centralą firmy, Antalis International SAS. Grupa Antalis to wiodący w Europie dystrybutor
papieru, systemów opakowaniowych oraz tworzyw sztucznych służących do komunikacji wizualnej. Spółka jest numerem dwa na świecie
w swojej branży, działa w 43 krajach, na 5 kontynentach.
Marcin Kolasiński
Radca Prawny, Wspólnik, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Marcin Kolasiński posiada bogate doświadczenie szczególnie w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zwalczeniem
nieuczciwej konkurencji, zamówieniami publicznymi, compliance, bezpieczeństwem produktów, rozwiązaniami prawnymi sektorów
regulowanych oraz doradztwem korporacyjnym. Pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie uczestniczył w procesie tworzenia
ustaw implementujących do polskiego porządku prawnego rozwiązania prawa unijnego. Następnie pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. W tym czasie odbył staż w Dyrektoriacie ds.
Konkurencji Komisji Europejskiej. Następnie przez ponad osiem lat pracował w kancelarii Baker & McKenzie, gdzie jako partner, szef praktyki
prawa konkurencji i regulacji, reprezentował klientów w postępowaniach m.in. przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską oraz polskimi i
unijnymi sądami. Marcin Kolasiński jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa
oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Pełni także funkcję pozarządowego doradcy w ramach Międzynarodowej Sieci
Konkurencji - International Competition Network. Marcin Kolasiński jest współautorem komentarza pod redakcją prof. Tadeusza Skocznego do
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wydawnictwa C.H. Beck, a także autorem licznych publikacji w prasie codziennej, wydawnictwach
branżowych i specjalistycznych czasopismach prawniczych.
Rafał Kondracki
Dyrektor Działu Prawnego, UTC Aerospace Systems we Wrocławiu
Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe. Od 2011 związany z grupą United Technologies Corporation (UTC). Odpowiada za sprawy
prawne, compliance i kontrolę eksportu kilku spółek Grupy. W przeszłości zarządzał działem prawnym i administracyjnym w grupie Tarmac
CEE / Anglo American; pracował też w dziale prawnym centrali Banku Zachodniego oraz współpracował z kancelariami prawnymi. Absolwent
prawa, School of American Law at Chicago-Kent College of Law, ICAN Institute, członek OIRP Opole.

Prelegenci

Waldemar Koper
Dyrektor ds. prawnych/ Prokurent, Kompania Piwowarska S.A., Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Radca prawny z 20 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
handlowego, regulacyjnego, ochrony konkurencji i prawa reklamy. Przez ostatnie 15 lat był odpowiedzialny za całość spraw prawnych
największej polskiej firmy przemysłu spożywczego, Kompanii Piwowarskiej S.A. i jej spółek zależnych, (należącej do SABMiller, drugiego
największego na świecie producenta piwa i jej jednej z największych globalnie spółek). Zarządza kilkunastoosobowym zespołem prawników.
Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu i rocznych studiów podyplomowych z zakresu prawa konkurencji (UJ) i prawa UE (UAM).
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie. Zwycięzca konkursu KIRP “Innowacyjny Dyrektor
Działu Prawnego 2012”. Pomiędzy 2010-2013 członek organu doradczego (Advisory Board), prawniczego think tanku Global Leaders in Law
z siedzibą w Londonie. Od 2014r. członek prestiżowego organu doradczego (Advisory Council) European Company Lawyers Association
z siedzibą w Brukseli. Prezenter na wielu konferencjach prawniczych, członek jury konkursów dla branży prawnej, autor komentarzy dla
Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna, Radcy Prawnego.
Jakub Kraszkiewicz
Dyrektor Działu Compliance, Grupa Polpharma
Jakub Kraszkiewicz posiada szerokie doświadczenie w obszarze audytów specjalnych i audytów zgodności. Był zaangażowany w realizację
projektów związanych z analizą procesów i procedur, analizą transakcji gospodarczych, audytem wewnętrznym poprawności i zgodności
z procedurami biznesowymi. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business
School, posiada tytuł magistra Finansów i Bankowości na kierunku Ekonomia i Socjologia zdobyty na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplomowany
Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyfikowany Menedżer Projektów (PMP) i Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE).
Jest współautorem publikacji poświęconych nadużyciom oraz prelegentem na konferencjach z zakresu compliance oraz wykrywania i
zapobiegania nadużyciom.
Paweł Kułak
Radca prawny, Kancelaria Schoenherr
Paweł Kułak jest radcą prawnym w kancelarii Schoenherr od 2016 r. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów. W latach
2007 – 2016 pełnił funkcję radcy Prezesa w Departamencie Ochrony Konkurencji UOKiK. Do jego obowiązków należało przeprowadzanie
postępowań wyjaśniających i antymonopolowych, prowadzenie postępowań w zakresie kontroli koncentracji, organizowanie oraz udział
w przeszukaniach w sprawach dotyczących karteli, a także reprezentowanie Urzędu w sądach. W latach 2002 - 2007 kierował Wydziałem
Polityki Konkurencji w Departamencie Analiz Rynku UOKiK, gdzie opracowywał propozycje zmian do polskiej Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów. Przygotowywał również raporty na temat ograniczeń konkurencji w wybranych sektorach polskiego rynku. Paweł współpracował
z ramienia UOKiK z Komisją Europejską, uczestnicząc w spotkaniach grup roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) dotyczących
porozumień wertykalnych, transportu oraz energetyki, jak i spotkaniach Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i
Pozycji Dominujących. Brał również udział jako przedstawiciel UOKiK w ustnych wysłuchaniach (oral hearings) organizowanych przez Dyrekcję
Generalną ds. Konkurencji (DG) – pion Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa konkurencji oraz odbył
miesięczny staż w DG Competition. Tytuł magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz ukończył studia
podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Paweł jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych od 2012 r.
Paweł Malarecki
Radca prawny, Kierownik Działu Prawnego, Budimex Nieruchomości
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1998) i University of Liverpool (LLM, 2011), radca prawny od 2015, adwokat od 2003 roku, kierownik
działu prawnego Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. od 2015. Od 14 lat związany z branżą deweloperską. Doświadczenie zawodowe w zakresie
prawa nieruchomości, prawa zobowiązań i procesu inwestycyjnego, sporów cywilnych (sąd i arbitraż), prawa własności intelektualnej. Od
2006 roku nieprzerwanie kieruje wewnętrznymi zespołami prawnymi obsługującymi przedsiębiorców z branży deweloperskiej i (do 2015)
motoryzacyjnej, współpracując zarządami spółek, oraz koordynując świadczenie usług kancelarii zewnętrznych. Szczególnie zainteresowany
praktyką stosowania Konstytucji RP w codziennej działalności sądów i organów administracji. Włada językiem angielskim, rumuńskim i rosyjskim.
Piotr Marucha
General Counsel and Compliance Officer, ABB Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Radca prawny od 1999. Od 2003 General Counsel and Compliance Officer, ABB Sp. z o.o., a od 2015 dodatkowo odpowiedzialny za ryzyko prawne
w ABB w kilku krajach europejskich. Wcześniej: General Counsel w Saint-Gobain oraz w domu maklerskim Societe Generale. W sumie ponad
15 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.

Prelegenci

Katarzyna Otwinowska
Counsel, Radca prawny, Kancelaria Prawna Bird & Bird
Specjalizuje się w szeroko pojętym commercial, w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów oraz doradztwie na etapie wykonania
lub rozwiązania umowy. Ma doświadczenie w obsłudze spółek z udziałem Skarbu Państwa, kwestiach związanych z zarządzaniem kadrą
menadżerską wyższego szczebla, regulacjami wewnętrznymi, ładem korporacyjnym, w tym w kwestiach związanych z zarządzaniem grupami
spółek i tzw. corporate governance. Doradzała instytucjom finansowych w zakresie obsługi korporacyjnej, wymogów regulacyjnych oraz
wdrażania nowych produktów i linii biznesowych, w tym produktów bankowości elektronicznej i płatności mobilnych. Ma doświadczenie w
zakresie stałej obsługi prawnej funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Doradza w bieżącej obsłudze korporacyjnej
szeregu spółek prawa handlowego. Uczestniczyła w wielu złożonych, wieloetapowych transakcjach z udziałem spółek prywatnych i publicznych,
w tym restrukturyzacjach zadłużeń oraz podziałach, połączeniach i likwidacjach spółek z wielu sektorów gospodarki oraz badaniach
prawnych spółek, składników ich majątku, w tym w obszarach ładu korporacyjnego oraz zarządzania ryzykiem prawnym i braku zgodności
oraz zarządzania informacją. Ma ponadto doświadczenie w obsłudze prawnej zakładów ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych:
audytach dokumentacji produktowej (OWU), umowach agencyjnych, ubezpieczeniach typu Directors & Officers, umowach ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej. Autorka wielu szkoleń. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.
Pracuje w języku polskim i angielskim.
Maciej Ozdowski
Dyrektor ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników
Przedsiębiorstw
Dyrektor ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników
Przedsiębiorstw Od października 2008 r. pracuje w Colgate-Palmolive Poland na stanowisku Dyrektora Prawnego - Europa Centralna
Przed rozpoczęciem pracy w Colgate kierował Działem Prawnym w firmie Danone, będąc odpowiedzialnym za kwestie prawne wszystkich
spółek należących do Grupy Danone, w tym Lu Polska i Żywiec Zdrój. Wcześniej pracował w koncernie Unilever oraz w sektorze
bankowym. Z branżą FMCG jest związany od 1998 roku. Jest radcą prawnym i absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył
studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji oraz menedżerskie studia podyplomowe. Pełni także funkcję Wiceprezesa Polskiego
Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.
Karolina Sawicka
Adwokat, Counsel, kieruje zespołem prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird
Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Doradza także w prawie autorskim, prawie nowych technologii, nieuczciwej
konkurencji, prawie ochrony danych osobowych, zamówieniach publicznych oraz sporach sadowych i arbitrażowych. Świadczy
doradztwo prawne podczas zatrudniania pracowników, w tym kadry menedżerskiej oraz kandydatów z innych krajów, w pełnym procesie
proceduralnym oraz podczas negocjacji. Wspiera klientów w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, fuzji i przejęć, zwolnień, w tym
zwolnień grupowych. Reprezentuje klientów w licznych sporach dotyczących prawa pracy. Jest ekspertem Europejskiego Urzędu ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Przed podjęciem pracy w Bird & Bird pracowała dla niezależnych polskich kancelarii prawnych,
gdzie zdobywała doświadczenie przy projektach z zakresu IT i własności intelektualnej, jak również projektach z zakresu prawa pracy
oraz nieruchomości. Pracowała także dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Była członkiem
międzynarodowego zespołu powołanego do wspierania zwalczania korupcji w Polsce w ramach PHARE 2005. Jest konsultantem Polskiej
Akademii Nauk, Fundacji Funduszu Współpracy oraz ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej.
Ewelina Skocz
Managing Partner, BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory
Z wykształcenia psycholog, absolwent podyplomowej szkoły trenerów biznesu, a także studiów doktoranckich z zakresu zarządzania.
Obecnie pisze rozprawę doktorską dotycząca wypalenia zawodowego oraz kultury organizacyjnej w branży prawnej. Współzałożyciel
firmy doradztwa personalnego i biznesowego specjalizującej się w usługach dla branży prawnej. Na co dzień odpowiedzialna za realizację
projektów z zakresu HR, zarządzania i Business Developmentu w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych, a także w
firmach, które posiadają działy prawne. Z licznymi sukcesami realizuje procesy rekrutacyjne na stanowiska prawnicze (od młodszych
prawników po partnerów – szefów działów prawnych oraz całe zespoły prawne). Łączy politykę personalną ze strategią biznesową
kancelarii lub działu prawnego. Wielokrotnie zapraszana w roli prelegenta na konferencje i duże fora dedykowane prawnikom i szefom
działów prawnych. Regularnie prowadzi szkolenia dla prawników, a także menadżerów innych branż, w tym również dla administracji
państwowej. Wykładowca akademicki oraz konsultant merytoryczny przy organizacji konferencji dla prawników. Doświadczenie
zawodowe obejmujące m.in.: rekrutacje, szkolenia, oceny pracowników, systemy motywacyjne, outplacement, audyt kompetencji,
employer branding, optymalizację zatrudnienia zdobywała w firmach doradztwa personalnego pracując dla Klientów z różnych sektorów
gospodarki. Wypowiedzi i komentarze m.in. w Wydarzenia – Polsat, Gazecie Prawnej, Wyborczej, Pulsie Biznesu oraz Rzeczpospolitej.

Prelegenci

Paweł Stykowski
Radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk
Od dziesięciu lat zajmuje się doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeń – w imieniu kancelarii CMS Cameron McKenna i jako prawnik
wewnętrzny w grupie AXA. M. in. przygotowywał i weryfikował projekty ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, umów
ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi związanych, doradzał w wyborze modeli dystrybucji ubezpieczeń i ich wdrożeniu oraz wszelkich
innych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Reprezentował zakłady ubezpieczeń w postępowaniach
przed KNF, UOKiK, GIIF oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych. Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW i
University of Florida oraz po rocznych studiach w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus uzyskał dyplom Cardiff University Law
School. Jest także absolwentem nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Jest autorem licznych publikacji na
łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Giełdy „Parkiet”, Monitora Prawniczego, Miesięcznika Ubezpieczeniowego
oraz Dziennika Ubezpieczeniowego.
Tomasz Sztyber
Lead Corporate Counsel, Global Partner Program, Nokia
Radca Prawny posiadający ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze firm z branży telekomunikacyjnej. Posiada unikalne doświadczenie
w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami prawnymi i obsługą działalności prowadzonej na skalę globalną. Początkowo w Lucent
Technologies, a następnie w Alcatel-Lucent kierował Działem Prawnym w różnych, zmieniających się w czasie, międzynarodowych
obszarach geograficznych. W końcowym okresie swojej pracy jako Szef Regionalnego Działu Prawnego, kierował zespołem złożonym z
kilkudziesięciu prawników z kilkunastu krajów i był odpowiedzialny za obsługę prawną w ponad 40 krajach. Aktualnie odpowiedzialny
w Nokii za koordynację obsługi prawnej dla programu partnerskiego Nokii na całym świecie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Współzałożyciel i Wiceprezes Polskiego
Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.
Aldona Wnęk
Radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Open Life TU Życie S.A
Osoba nadzorująca funkcję zgodności z przepisami w Open Life TU Życie S.A. Aldona Wnęk posiada dyplom magistra prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukończyła aplikację prokuratorską a następnie radcowską. Specjalizuje się w dziedzinie prawa finansowego i gospodarczego
oraz compliance. W latach 1990 - 1991 pracowała w Banku Pekao S.A. W 1991 r. podjęła pracę w Departamencie Systemu Bankowego, a
następnie w Departamencie Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów, gdzie pracowała do 1998 r. na stanowisku Naczelnika Wydziału. Ponadto
sprawowała funkcję Członka Rady Nadzorczej w jednej z firm ubezpieczeniowych w Polsce. W trakcie zatrudnienia w Ministerstwie
Finansów była odpowiedzialna za autoryzację firm ubezpieczeniowych, legislację ubezpieczeniową, opracowywanie nowelizacji ustawy
o działalności ubezpieczeniowej ustawy o ubezpieczeniu kredytów eksportowych, restrukturyzację sektora ubezpieczeniowego, a także
nadzór ubezpieczeniowy i właścicielski. Aldona Wnęk odbyła szkolenie w europejskich zakładach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
oraz nadzorze angielskim i amerykańskim. Jest autorką licznych artykułów z dziedziny ubezpieczeń w czasopismach takich jak: Dziennik
ubezpieczeniowy, Monitor Ubezpieczeniowy, Wiadomości Ubezpieczeniowe, „Rozprawy Ubezpieczeniowe, “Prawo Bankowe”,“Prawo
Asekuracyjne”, “Prawo Przedsiębiorcy”, “Prawo Ubezpieczeń i Reasekuracji”. Jest także współautorką książki “Ubezpieczenia
Gospodarcze”.
Cezary Żelaźnicki
Partner, Radca Prawny, PwC Legal
Mec. Cezary Żelaźnicki specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa spółek, prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.
Prowadził szereg projektów fuzji i przejęć spółek kapitałowych, projekty z zakresu badania prawnego spółek, zarówno na rzecz kupujących,
jak i sprzedających. Koordynował prace związane z restrukturyzacjami działalności grup kapitałowych w Polsce i zagranicą, a także projekty
związane z obsługą bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym inwestycji typu greenfield. W ramach praktyki korporacyjnej
Mec. Żelaźnicki specjalizuje się w w procesach podziałów, połączeń i przekształceń spółek, w szczególności w ostatnich latach doradzał w
dużych procesach połączeń transgranicznych spółek z rożnych jurysdykcji, koordynując prace zespołów prawników w Polsce i zagranicą.
Mec Żelaźnicki zajmuje się również kompleksowym doradztwem regulacyjnym, m.in. w zakresie prawa konsumenckiego, transportowego
oraz gier hazardowych. Ma bogate doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw z sektora FMCG, wyrobów medycznych,
dóbr konsumpcyjnych, sektorów produkcyjnego i usługowego. Jest autorem wielu publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa
handlowego i międzynarodowego. Jest radcą prawnym od 2005 r. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz uzyskał
Absolutorium Instytutu Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Catholic University of America w Waszyngtonie. Pracował w
renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie, Waszyngtonie i Londynie.

Formularz
zgłoszeniowy
1.

Tak chcę wziąć udział w Forum Dyrektorów Działów Prawnych
Termin:

20-21 września 2017r.

Lokalizacja:
Cena:
1.

3.

Sound Garden Hotel Żwirki i Wigury 18, Warszawa			

2395 PLN netto (do 28 lipca 2017 r.)
2695PLN netto (od 29 lipca 2017 r.)

		

2.

4.
5.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:

6.

Departament:

7.

E-mail
8.
9.

2.

Imię i nazwisko:
10.

Stanowisko:

11.
12.

Departament:

13.

3.

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail: .

4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

Koszt
uczestnictwa
jednej
osoby
w forum wynosi:
2395 PLN netto (do 28 lipca 2017 r.)
2695PLN netto (od 29 lipca 2017 r.)
Cena
obejmuje
prelekcje,
materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
Przesłanie do Bonnier Business (Polska)
faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy
zgłaszającym a Bonnier Business (Polska).
Faktura pro forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu formularza
zgłoszeniowego.
Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14
dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż
przed rozpoczęciem forum.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska
1,
03-738
Warszawa
Danske
Bank
A/S
SA
Oddział
w Polsce PL 14 2360 0005 0000 0045 5029
6371
Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres organizatora.
W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni
przed rozpoczęciem forum obciążymy Państwa
opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty
za udział.
W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym
niż 21 dni przed rozpoczęciem forum pobierane
jest 100% opłaty za udział.
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału
w forum powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.
Zamiast zgłoszonej osoby w forum może wziąć
udział inny pracownik firmy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie oraz do odwołania forum.
Wszystkie
treści
zawarte
w programie forum stanowią własność Bonnier
Business (Polska) Sp. z o.o. oraz powiązanych
z nią podmiotów. O ile Organizator nie
postanowi inaczej, nie wolno żadnych
materiałów stanowiących własność Bonnier
Business (Polska) odtwarzać, wykorzystywać,
tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów
umieszczonych w programie, ani też ponownie
ich publikować, zamieszczać w innych
materiałach czy też w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody
Bonnier Business (Polska).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r.
Nr 133 poz. 833) Bonnier Business (Polska)
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej
Bonnier) informuje, że jest administratorem
danych osobowych. Wyrażamy zgodę
na przetwarzanie danych osobowych
w celach promocji i marketingu działalności
prowadzonej przez Bonnier, świadczonych
usług oraz oferowanych produktów, a także
w celu promocji ofert klientów Bonnier.
Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie
drogą elektroniczną ofert oraz informacji
handlowych dotyczących Bonnier oraz
ich klientów. Wyrażającemu zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przysługuje
prawo kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, w tym także prawo ich
poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że
zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa
oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości
kwot wynikających z niniejszej umowy.

tel 22 333 9777 fax 22 333 97 78
e-mail szkolenia@pb.pl www konferencje.pb.pl
pieczątka i podpis

