Najlepsze praktyki nadzoru właścicielskiego
i relacji między spółkami holdingu
Szanowni Państwo,
grupy kapitałowe stanowią wyjątkowo złożone struktury, w których zarządzanie, realizacja strategii czy
rozmaite procesy stanowią nie lada wyzwanie.
W trakcie naszej konferencji podpowiemy jak usprawnić funkcjonowanie w ramach grupy kapitałowej, jak
zoptymalizować wzajemne relacje i wypracować skuteczną metodologię współpracy w ramach holdingu.
W trakcie wydarzenia doświadczeni Eksperci, Praktycy zaprezentują swoje pomysły i rozwiązania,
wyjaśnią wątpliwości o charakterze prawnym oraz przedstawią ich praktyczne implikacje.
Przygotowaliśmy dla Państwa sesje równoległe, wiele interesujących sesji plenarnych oraz możliwość
wymiany doświadczeń w inspirującym gronie.
Już dziś zachęcam Państwa do zarezerwowania czasu na udział w tym wydarzenie, gdzie będziemy mówić
o rzeczach najważniejszych z perspektywy holdingów.

Do zobaczenia!
Serdecznie zapraszam
Ewelina Stęplewska
Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 98 38
e-mail: e.steplewska@pb.pl

Do udziału zapraszamy:
reprezentantów zarządów spółek-matek oraz spółek zależnych E managerów
departamentów nadzoru właścicielskiego, strategii, audytu czy controllingu
w grupach kapitałowych E oraz wszystkie osoby zainteresowane specyfiką holdingów

Organizator

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, prowa-dzi 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.

PROGRAM / 14 listopada 2017 r.

08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00 Przywitanie uczestników

Ewelina Stęplewska, Project manager, Bonnier Business Polska
09:10 Najważniejsze trendy makroekonomiczne w Polsce i na świecie na przełomie 2017 i 2018
roku

Ignacy Morawski, Dyrektor projektu SpotData
09:50 Wdrażanie strategii w grupie kapitałowej

Małgorzata Kuik, Partner, Grant Thornton
• Pułapki i wyzwania w procesie wdrażania strategii.
• O co trzeba zadbać wprowadzając w życie strategię biznesową na różnych poziomach
organizacji?
• Zarządzanie portfelem projektów metodą na sukces wdrożenia strategii.
• Menedżer w procesie wdrażania zmian strategicznych.
10:40 Przerwa na kawę

11:00 Regulacje prawne dotyczące nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej

dr Radosław L. Kwaśnicki Prezes Zarządu, Partner Zarządzający Radca Prawny,
Kancelaria prawna RKKW
• „Szczątkowa” regulacja / brak prawa holdingowego w Polsce
• Szczególne zasady nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ich
grupach kapitałowych
• Prawo holdingowe w praktyce, umowa holdingowa / postanowienia statutowe,
orzecznictwo sądów
• Rada nadzorcza spółki dominującej a efektywny nadzór nad grupą kapitałową
12:15 Polityka HR w grupie kapitałowej

Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Zarządu, Work Service
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13:05 Przerwa na lunch

14:05 Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Radca prawny/Partner; Prof. Marek Wierzbowski
i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
• Instrumenty nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa na przykładzie
wytycznych ministerialnych
• Instrumenty nadzoru właścicielskiego – jako element umów branżowych – w sferze soft law
• Instrumenty nadzoru właścicielskiego na przykładzie spółek specjalistycznych
15:00 Najlepsze praktyki z zakresu raportowania skonsolidowanego na przykładzie Grupy Asseco
z perspektywy spółki matki.

Karolina Rzońca-Bajorek,Dyrektor Działu Sprawozdawczości, Asseco Poland S.A.
15:20 Najlepsze praktyki z zakresu nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej na przykładzie
Grupy Impel

Tomasz Dobrowolski,Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich,
Grupa Impel
• Ewolucje systemu nadzoru właścicielskiego w Grupie Impel SA związane z rozwojem grupy
• Budowa efektywnego systemu nadzoru właścicielskiego w grupie składającej się
z kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych skupiając się na takich zagadnieniach jak:
-- organizacja grupy kapitałowej,
-- zadania i kompetencje jednostek organizacyjny,
-- standaryzacja,
-- planowanie i raportowanie,
-- regulacje wewnętrzne opisujące funkcjonowania grupy kapitałowej
16:20 Zakończenie I dnia Konferencji
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08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa
09:00 Odpowiedzialność członków zarządu i rad
nadzorczych

Nadużycia w grupie kapitałowej

Robert Niczyporuk, Partner, Corporate and
M&A Practice, kancelaria Domański Zakrzewski
Palinka

• Odpowiedzialność cywilna i karna członków
zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej lub
dominującej
• Realizowanie wskazówek lub poleceń podmiotu
dominującego, jeżeli byłyby one sprzeczne
z interesem spółki zależnej a odpowiedzialność
członków organów spółki zależnej
• Możliwość umownego (w umowie holdingowej)
zwolnienia członków zarządu i rady nadzorczej
spółki zależnej z odpowiedzialności za
zobowiązania cywilnoprawne w sytuacji
gdy w wyniku wykonania zalecenia spółki
dominującej spółka zależna poniosła szkodę
(skutek wewnętrzny)
• Charakter prawny nieformalnych poleceń od
zarządu spółki dominującej
• Przesłanki odpowiedzialności cywilnej członków
zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej (art.
293 k.s.h.).
• Zarządzanie w grupie kapitałowej – praktyka.

Bartłomiej Frączkowski, Dyrektor
Departamentu Audytu Wewnętrznego,
Grupa Generali

• System kontroli i zarządzania ryzykiem
w Grupie Kapitałowej
• Identyfikacja nadużyć – organizacja,
procedury, narzędzia
• Model zarządzania audytem wewnętrznym
w Grupie Kapitałowej
• Audyty spółek zależnych
• Raportowanie w Grupie, współpraca
z Jednostką Nadzoru Właścicielskiego
• Zintegrowana koncepcja zapewnienia
i rozwoju jakości

11:00 Przerwa na kawę

11:20 Outsourcing w grupie kapitałowej

Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity
Customized Outsourcing Solutions

• Główne kryteria procesu decyzyjnego dla
rozwiązań outsourcingowych
• Budowanie optymalnego modelu dla
rozwiązań outsourcingowych wewnątrz grupy
kapitałowej
• Realne vs oczekiwane benefity retrospektywa
• Transformacja modelu biznesowego opartego
o centralizacje i standaryzacje – kiedy i jak to
wdrożyć

Restrukturyzacja w grupie kapitałowej

Maciej Roch Pietrzak, Prokurent PMR
Restrukturyzacje S.A
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13:00 Przerwa na lunch
14:00 Umowy w grupie kapitałowej

Dr Karolina Kocemba, Adwokat, Partner
i Wspólnik w kancelarii Tomczak i Partnerzy
• Umowy i porozumienia holdingowe
• Umowy o współpracę w grupie kapitałowej
• Statuty

Ochrona danych i zarządzanie informacjami
poufnymi w grupie kapitałowej

Jakub Wezgraj, Radca Prawny, Ekspert
w dziedzinie ochrony danych osobowych,
Partner Zarządzający kancelarii
„ODOekspert” specjalizującej się w tematyce
ochrony danych osobowych
• Najczęściej występujące rodzaje informacji
poufnych w grupach kapitałowych – możliwe
systemy klasyfikacji
-- Grupy informacji chronionych na podstawie
wymagań obowiązujących przepisów prawa
(rozwiązania obligatoryjne)
-- Grupy informacji chronionych ze względu
na ochronę interesu ekonomicznego
przedsiębiorcy (rozwiązania fakultatywne)
• Wpływ unijnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO) na wewnętrzne systemy
bezpieczeństwa informacji – omówienie
głównych obszarów wymagających przeglądu
i korekty
• Nowe rozwiązania w zakresie IV Dyrektywy
AML, Dyrektywy MAD (ang. Market Abuse
Directive) oraz Rozporządzenia MAR (ang.
Market Abuse Regulation) i ich wpływ na
korporacyjne systemy bezpieczeństwa
informacji
• Przykłady wewnątrzgrupowych rozwiązań
w zakresie zarządzania przepływem
informacji chronionych
-- Binding Corporate Rules (BCR)
-- Standard Operating Procedures (SOP)
-- Wewnątrzgrupowe umowy o transfer
danych
-- Rozwiązania oparte o normy ISO z rodziny
27000
-- Inne rozwiązania

16:00 Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

PRELEGENCI
Tomasz Dobrowolski – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich Impel SA.
Odpowiedzialny za nadzór właścicielski w Grupie Impel, realizację obowiązków informacyjnych związanych z notowaniem akcji Impel SA na
Giełdzie Papierów Własnościowych w Warszawie oraz organizację działania organów spółki Impel SA – Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu
Audytu. Wielokrotny członek zarządu spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Impel. Związany z Impelem od 1998 roku. Magister inżynier,
absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych z rachunkowości i kontroli finansowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Bartłomiej Frączkowski – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Grupa Generali
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem na rynku
finansowym, zdobyte w trakcie pracy w kilku międzynarodowych instytucjach ubezpieczeniowych. Od ponad
5 lat kieruje Departamentem Audytu Wewnętrznego we wszystkich spółkach Grupy Generali w Polsce. Ponad
12-letnie doświadczenie obejmuje m.in. wdrożenie funkcji audytu wewnętrznego w instytucji finansowej,
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 Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA) oraz posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants).

dr Karolina Kocemba – Adwokat, Partner i Wspólnik w kancelarii Tomczak i Partnerzy
Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wyróżnieniem w 1998 roku, broniąc pracy
magisterskiej na temat charakteru zgody uprawnionego na naruszenie dóbr osobistych. Od 2002 roku adwokat
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W październiku 2004 roku obroniła pracę doktorską poświęconą
czynnościom prawnym nieistniejącym, napisaną pod kierunkiem prof. Elżbiety Skowrońskiej-Bocian. Recenzentami
pracy byli prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka oraz prof. Marek Safjan. Z Kancelarią Michała Tomczaka związana od
grudnia 1997 roku. Od roku 2002 jest partnerem w Kancelarii Tomczak & Partnerzy, której jest współzałożycielem.
Karolina Kocemba jest uznanym autorytetem w wielu dziedzinach związanych z prawem gospodarczym. W 2001 roku
była spiritus movens pierwszego komentarza do kodeksu spółek handlowych publikowanego przez prawników Kancelarii na łamach dziennika
„Rzeczpospolita”. W szczególności zajmuje się spółkami giełdowymi, transakcjami, obsługą restrukturyzacji i przedsięwzięć finansowych
a także sporami korporacyjnymi. Członek wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych. Jest autorką licznych publikacji, w tym między innymi
opracowania na temat due diligence, wydanego przez Lexis Nexis w 2011 roku oraz w 2013 roku – wraz z Rafałem Szymańskim, pracy na temat
obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Karolina Kocemba ma bogate doświadczenie nauczyciela akademickiego, prowadzi zajęcia
z aplikantami adwokackimi, jest także członkiem komisji egzaminacyjnej korporacji adwokackiej w Warszawie. Prowadzi – znakomicie – liczne
szkolenia z różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Małgorzata Kuik – Partner, Grant Thornton
Ekspert w dziedzinie doradztwa biznesowego, z konsultingiem związana od ponad 20 lat. Jej domenę stanowi
budowanie oraz wdrażanie strategii rozwoju, tworzenie i redefiniowanie modeli biznesowych, doskonalenie
systemów organizacyjno-zarządczych, jak również implementowanie rozwiązań innowacyjnych w organizacjach.
W swojej karierze, w roli eksperta oraz kierownika, zrealizowała szereg złożonych projektów wdrożeniowych
mających na celu podnoszenie efektywności biznesowej jednostek organizacyjnych lub całych organizacji, między
innymi w branży paliwowej, górnictwa nafty i gazu, farmaceutycznej, elektrotechnicznej, FMCG, IT, motoryzacyjnej,
jak również na rzecz sektora publicznego. Jest kreatorem rozwiązań koncepcyjnych oraz koordynatorem
prac wdrożeniowych. Kluczowi klienci, z którymi pracowała: PGNiG, PKP, Exalo Drilling, ENEA, PKN Orlen, Aquanet, RAWAG, Hempel Paints,
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Miasto Poznań.

PRELEGENCI
dr Radosław L. Kwaśnicki – Prezes Zarządu, Partner Zarządzający, Radca Prawny, kancelaria prawna RKKW
Magister nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski) oraz doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński). Absolwent
programu Advanced Management Program (Business School) oraz programu Value Creation Through Effective Boards
(Harvard Business School - Executive Education oraz IESE Business School). Specjalizuje się w prawie spółek, prawie
rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. Rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa
spółek, wyróżniony przez European Legal Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz
fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 r. – Zawody Zaufania Publicznego.
Arbiter krajowy i międzynarodowy, w tym Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu
Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu
oraz arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN
S.A., w tym Przewodniczącego jej Komitetu Strategii i Rozwoju oraz zasiada w Radzie Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. W przeszłości zasiadał w radach
nadzorczych wielu spółek, w tym m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGE Energia S.A., BBI Capital NFI S.A., MAGO S.A. oraz Polskie Koleje
Państwowe S.A. Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych
Polskiego Instytutu Dyrektorów. Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego. Redaktor oraz autor,
a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Kolegium
Redakcyjnym „Monitora Prawa Handlowego” - spis publikacji. Redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU –
LAW IN ACTION” (www.prawobiznesu.com). Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Ignacy Morawski – Dyrektor SpotData
Dyrektor SpotData, platformy wizualizacji i analizy danych ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach
makroekonomicznych, finansowych oraz analizach rynkowych. Przez wiele lat pracował w sektorze bankowym
jako ekonomista (bank WestLB, przekształcony później w Polski Bank Przedsiębiorczości), gdzie zajmował się m.in.
przygotowywaniem krótko-, średnio- i długookresowych prognoz makroekonomicznych, założeń stres-testów i projekcji
finansowych, a także brał udział w spotkaniach z klientami. Regularnie uczestniczył we wszystkich najważniejszych
konsensusach prognoz ekonomicznych dla polskiej gospodarki: Reuters, Bloomberg, Parkiet, NBP oraz w konsultacjach
na temat prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki w Ministerstwie Finansów. W latach 2006-2008
pracował jako dziennikarz finansowy „Rzeczpospolitej”, później był również pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, gdzie uczestniczył w pracach
prognostycznych zespołu złożonego z pracowników Instytutu Ekonomicznego PAN. Wielokrotnie wyróżniany w prestiżowych rankingach ekonomicznych.
Czterokrotnie z rzędu – w 2013, 2014, 2015 oraz w 2016 r. – zdobywał nagrody i wyróżnienia Narodowego Banku Polskiego i „Rzeczpospolitej”
w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego. Dwukrotnie – w 2014 i 2016 r. – znajdował się na podium rankingu prognoz finansowych
„Parkietu”. Jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie oraz nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Robert Niczyporuk – Partner, Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Robert jest specjalistą w zakresie transakcji fuzji i przejęć zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów
gospodarczych. Doradza wielu firmom i grupom kapitałowym w projektach restrukturyzacyjnych (połączeniach,
w tym transgranicznych, przekształceniach, podziałach, transakcjach, w których przedmiotem jest przedsiębiorstwo
lub jego zorganizowana część). Jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym organów władz, i odpowiedzialności
zarządu i rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego. Doradza również w procesach prywatyzacyjnych, przy
publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz wierzytelnościami, a także domom maklerskim w zakresie
regulaminów, umów oraz bieżącej obsługi prawnej. Specjalizuje się w zakresie spraw korporacyjnych, w tym
sporów korporacyjnych. Jest autorem wielu publikacji dotyczących prawa spółek i działalności gospodarczej, prawa i postępowania cywilnego,
upadłości, prawa antymonopolowego i nieuczciwej konkurencji, publicznego obrotu papierami wartościowymi. Członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie;Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Karolina Rzońca-Bajorek – Dyrektor Działu Sprawozdawczości, Asseco Poland S.A.
Karolina Rzońca-Bajorek odpowiada za obligatoryjne raportowanie finansowe w jednej z największych Grup
Kapitałowych w Polsce – GK Asseco, złożonej z ok. 250 podmiotów, działających w ponad 50 krajach. Spółki z Grupy
Asseco są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Tel Aviv Stock Exchange oraz nowojorskim
Nasdaq. Karolina Rzońca-Bajorek odpowiada także za wdrożenia jednolitych zasad raportowania i nowych
standardów rachunkowości w całej Grupie Asseco. Specjalizuje się w rozliczaniu transakcji kapitałowych, w tym
fuzji i przejęć, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Posiada doświadczenie
w badaniu sprawozdań finansowych spółek i grup kapitałowych różnych branż, które zdobyła pracując w jednej
z firm tzw. Big4. Jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w zakresie finansów i rachunkowości: Association of
Chartered Certified Accountatns (ACCA). Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

PRELEGENCI
Mariusz Szałaj – Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions
Mariusz posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu i standaryzacji procesów biznesowych, zwiększaniu
ich wydajności oraz efektywności kosztowej w obszarach globalnych operacji finansowych, HR oraz IT. Zarządzał
projektami centralizacji oraz transformacji biznesowej na poziomie regionalnym i globalnym w ponad 50 krajach
w Ameryce Południowej i Północnej, Azji, Afryce, Australii i Europie. Z sukcesem wdrożył globalne projekty
insourcingowe i przeprowadził wiele inicjatyw nearshoringowych i offshoringowych na całym świecie. Jest też
wieloletnim praktykiem w zakresie implementacji strategii oraz wdrażania i zmiany modeli biznesowych w Centrach
Usług Wspólnych (SSC). Tworzył i zarządzał Centrami Usług (SSC) w Polsce, Rosji, Argentynie, Indiach, Chinach.
Mariusz posiada praktyczną wiedzę w zakresie finansów, zarządzania projektami oraz zarządzania zmianą.

Iwona Szmitkowska – Wiceprezes Zarządu Work Service S.A.
W 2016 roku uznana przez Staffing Industry Analysts za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet w światowym
sektorze HR. Posiada wieloletnie doświadczenie w różnych specjalizacjach biznesowych. Karierę zawodową
rozpoczynała w branży promocyjnej i medialnej. Od 2003 roku związała się z Work Service i sektorem usług
personalnych. Na przestrzeni lat przebyła drogę od prowadzenia oddziału w Bydgoszczy, przez pełnienie funkcji
Dyrektora Regionu i Prokurenta, po objęcie w 2013 roku stanowiska Wiceprezesa Zarządu. Obecnie W Grupie
Work Service odpowiada za prowadzenie Pionu Kadr i Płac, sprawuje nadzór nad polityką HR, a także pełni funkcję
Prezesa Fundacji Work Service. Jest członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Centrum Pracy, a od 2016 roku pełni
również funkcję Przewodniczącej Platformy HR, działającej w ramach organizacji Pracodawcy RP. W styczniu 2017 roku została wybrana na
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, największej w Polsce organizacji zrzeszającej agencje specjalizujące się w dostarczaniu
usług HR. Jest absolwentką Francusko-Polskich studiów podyplomowych w zakresie zarządzania na Uniwersytecie w Poznaniu i Rennes. W 2015
roku ukończyła program IESE Business School w Barcelonie. Ukończyła również Akademię Morską w Gdyni i Akademię Techniczno-Rolniczą
w Bydgoszczy, na kierunku marketing i zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Jakub Wezgraj – Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, Partner Zarządzający
kancelarii „ODOekspert” specjalizującej się w tematyce ochrony danych osobowych
Dotychczas zrealizował ponad 200 projektów audytowych i wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych
między innymi na rzecz podmiotów z branży ubezpieczeniowej, leasingowej, faktoringowej, bankowej, nowych
technologii, energetycznej, przemysłu ciężkiego, medycznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, produkcyjnej
oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach
z różnych sektorów rynku. Realizował szkolenia i warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych m.in. dla kadry
kierowniczej Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
KRUS, Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW, a także szkolenia zamknięte i otwarte na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. W jego
szkoleniach dotychczas uczestniczyło ponad 5000 osób. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów
Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych. Autor książki „Zawód – Administrator
Bezpieczeństwa Informacji” dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej kancelarii (www.odoekspert.pl). Udziela wypowiedzi jako
ekspert ds. bezpieczeństwa informacji dla Wiadomości TVP 1, TVN oraz Programu Pierwszego Polskiego Radia. Pełni również rolę eksperta prawnego
w zespole Cyberbezpieczeństwa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, a także eksperta ds. ochrony danych osobowych w Forum Compliance.

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
Wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu
Warszawskiego. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników obsługującymi
transakcje, takie jak sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji Banku PKO SA, PKN Orlen SA, TAURON SA, liczne
pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji, w tym pierwszą emisję euroobligacji polskiego banku (BPH).
Profesor Wierzbowski reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie
URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed sądami administracyjnymi i arbitrażowymi. Należał do grona prawników
reprezentujących Skarb Państwa w sprawie dotyczącej prywatyzacji PZU – z powództwa Eureko przeciwko
Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto prof. Wierzbowski obsługiwał znaczącą część emisji akcji polskich spółek, w tym wprowadzanych do obrotu
na rynkach zagranicznych. Tworzył domy maklerskie (m.in. pierwszy zagraniczny dom maklerski w Polsce, pierwszy dom maklerski zajmujący się
asset management) oraz fundusze inwestycyjne. Profesor Wierzbowski jest członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, członkiem
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich oraz członkiem Rady European Law Institute
(ELI), przewodniczy Polskiemu Centrum ELI. „Dziennik Gazeta Prawna” przyznał prof. Wierzbowskiemu Złoty Paragraf jako najlepszemu radcy
prawnemu. Profesor był wiceprezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, której przewodniczył w latach 2000–2004, przewodniczącym
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, członkiem Kolegium NIK, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykładał
jako visiting professor na wielu uniwersytetach amerykańskich. Jest autorem, współautorem lub współredaktorem licznych prac prawniczych,
w tym komentarzy do prawa budowlanego, ustawy o transporcie kolejowym (wyd. Wolters Kluwer), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (wyd. LexisNexis), kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i prawa
rynku kapitałowego, ustawy o obligacjach (wszystkie cztery wydane przez C.H.Beck), a także podręczników prawa gospodarczego, prawa
administracyjnego i postępowania administracyjnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TAK, chcę wziąć udział w Konferencji Grupy Kapitałowe 2017
Termin: 14-15 listopada 2017 r.
Lokalizacja: Radisson Blu Centrum Hotel – ul. Grzybowska 24
Cena: 1995 zł netto (do 13 października 2017 r.)
2395 zł netto (po 13 października 2017 r.)

1.

Imię i nazwisko:

1.

1995 zł + 23% VAT
przy rejestracji do 13 października 2017 r.
2395 zł + 23% VAT
przy rejestracji po 13 października 2017 r.
2.

Cena obejmuje prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

3.

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.

4.

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż
przed rozpoczęciem Konferencji.

5.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Stanowisko:
Departament:
Tel:
2.

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce

E-mail:

Imię i nazwisko:

PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371

Stanowisko:

6.

Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres organizatora.

7.

W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni
przed rozpoczęciem Konferencji obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w wysokości
20% opłaty za udział.

8.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym
niż 21 dni przed rozpoczęciem Konferencji
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału
w Konferencji powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.

Departament:
Tel:
3.

E-mail:

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.

Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji
wynosi

11. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może
wziąć udział inny pracownik firmy.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie oraz do odwołania Konferencji.

E-mail:

Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika
biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod
numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON:
011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) 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.

konferencje.pb.pl,
szkolenia@pb.pl

Tel +48 22 333 97 77

pieczątka i podpis

Faks +48 22 333 97 78

