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ź Jak przygotować się do nowych wymogów GDPR? Wyzwanie dla działu prawnego&compliance 

ź Compliance i prawo, razem czy osobno - efektywny model funkcjonowania działu prawnego. Dyskusja 
w oparciu o wyniki badania "Prawnicy przedsiębiorstw dziś i jutro”

ź Zarządzanie działem prawnym i ryzykami prawnymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

ź Centralizacja obsługi prawnej jako narzędzie do optymalizacji kosztów tego obszaru – wady i zalety 

ź Integracja i zarządzanie obsługą prawną w obliczu przeprowadzenia akwizycji na lokalnym rynku

ź Zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Metody i zakres wdrożenia standardów etycznych w 
poszczególnych działach organizacji

ź Compliance produktowy – nowe otwarcie w zakresie zarządzania produktami finansowymi

ź Jak zbudować system whistleblowing’u na miarę XXI wieku? 

ź Proces Due Diligence przy doborze kontrahentów

ź

PATRONI: 

http://www.bmspolska.pl/formularz-zgloszenia/
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU ? 

Drodzy Praktycy!

 Ostatnie edycje Kongresów Prawnych&Compliance, podczas których mieliśmy okazję wymieniać się licznymi, 
sprawdzonymi case studies, oceniane zostały przez Państwa jak się okazuje, jako najważniejsze i najciekawsze 

wydarzenia prawnicze w Polsce. W związku z czym X-tą Jubileuszową edycję postanowiłam 
zorganizować jeszcze w tym roku. 

 Agenda spotkania została ponownie opracowana we współpracy z ekspertami reprezentującymi 
czołowe firmy oraz Kancelarie Prawnicze w Polsce. 

W związku z tym, iż forma majowej edycji spotkała się z Państwa uznaniem, ponownie zapraszam do wspólnej dyskusji 
dnia pierwszego, podczas której zrzeszymy tematy obejmujące problemy zarówno Dyrektorów Działów Prawnych,                

jak i Compliane Managerów. Podsumowaniem pierwszej części będzie panel dyskusyjny poprowadzony przez 
przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, w trakcie którego odpowiemy sobie na pytanie: 

Compliance i prawo, razem czy osobno ? Efektywny model funkcjonowania działu prawnego. 
Dyskusja w oparciu o wyniki badania "Prawnicy przedsiębiorstw dziś i jutro”. 

Natomiast drugi dzień stanowić będą dwie wyodrębnione sekcje tematyczne do wyboru: 
Czynniki kształtujące efektywny dział prawny  vs. Czynniki kształtujące efektywny dział compliance. 

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy, wspólnie z  prelegentami mają możliwość konfrontacji swoich
doświadczeń oraz codziennej praktyki. Wydarzenie jest idealną platformą do wymiany doświadczeń, poszerzania

relacji biznesowych, umocnienia wizerunku firmy, spotkania się z kolegami z branży, jak i pogłębienia swojej wiedzy
bez presji czasu, procedur oraz obowiązków służbowych. Jestem przekonana, że nie może Państwa zabraknąć podczas

X-tej Jubileuszowej edycji! 

Dodatkowo, ponownie na Państwa prośbę, organizujemy integracyjne spotkanie przy lampce wina na
zakończenie pierwszego dnia. Jest to idealna okazja do kontynuacji rozmów i dyskusji jak i umocnienie kontaktów

biznesowych w nieco mniej formalnej atmosferze :). Nasze integracyjne, wieczorne spotkania to już tradycja! 

                           
                           Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!
                           Aleksandra Adamczyk
                           Dyrektor Działu Projektów 
                           kom. 530 405 004 

aleksandra.adamczyk@bmspolska.pl

                           Zapraszam do współpracy Partnerskiej!
                           Kamila Biarda 
                           Sponsorship Manager
                           kom. 530 405 002

kamila.biarda@bmspolska.pl 

     Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszam: 
ź Dyrektorów , Kierowników, Managerów Działów Prawnych, Compliance 
ź Compliance Managerów, Compliance Officerów 
ź Radców Prawnych, Prawników, Adwokatów 
ź Przedstawicieli Kancelarii Prawnych 
ź Członków Zarządu 

B
U

S I
N

ESS M E D I A S OLUT IO
N

S

http://www.bmspolska.pl/formularz-zgloszenia/


§ Geneza reformy i jej podstawowe założenia
§ Nowe definicje i nowe pojęcia w rozporządzeniu ogólnym – co się zmieni w stosunku do 

ustawy o ochronie danych osobowych?
§ Zasięg terytorialny rozporządzenia ogólnego – kogo będzie dotyczyć? 
§ Podstawowe zasady przetwarzania danych  
§ Prawa podmiotów danych
§ Obowiązki i zadania administratorów danych i procesorów ze szczególnym 

uwzględnieniem zmian w stosunku do obecnych regulacji prawnych
§ Inspektor ochrony danych – zasady pełnienia funkcji i zadania
§ Zasady przekazywania danych do państw trzecich
§ Odpowiedzialność na gruncie rozporządzenia - możliwe do zastosowania sankcje 
§ Wskazówki dla praktyki

10.45 Przerwa na kawę

Adam Chłoń, Legal Counsel Poland, Balkans and Eastern Europe, European Legal 
Department - McCain Poland Sp. z o.o.

9.00  Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

11.00 Jak przygotować s ię do nowych wymogów GDPR? Wyzwanie dla działu 
prawnego&compliance

§ Kultura organizacyjna podstawą wzajemnego zaufania
§ Przełamywanie obaw sygnalistów poprzez regulacje ochronne
§ Whistleblowing, a wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

9.45  Jak zbudować system whistleblowing’u na miarę XXI wieku? 

9.30  Powitanie oraz przedstawienie się prelegentów i uczestników 
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Referencje:

     „W 2015 roku kancelaria Domański Zakrzewski Palinka była partnerem/sponsorem 4 wydarzeń organizowanych przez firmę 
Business Media Solutions sp. z o.o.:
– konferencja „Miękkie i twarde aspekty współpracy praca i compliance”,- warsztaty „Prawo podatkowe w biznesie”,
– konferencja „Prawo pracy w praktyce”,
– Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House.
W czasie powyższych wydarzeń, eksperci kancelarii każdorazowo występowali w roli prelegentów, panelistów lub moderatorów 
całodniowych sesji.
Każde spotkanie przygotowane przez firmę BMS jest profesjonalnie zorganizowane, a przepływ informacji między organizatorem 
a partnerem powoduje, że nie ma miejsca na organizacyjne niedociągnięcia. BMS zapewnia ciekawe tematy oraz świetnie dobiera 
prelegentów. Ponadto formuła, którą wypracowała firma – kameralna atmosfera spotkań, bardzo dobrze sprawdza się przy 
networkingu z potencjalnymi partnerami i klientami. Z przekonaniem rekomendujemy firmę Business Media Solutions jako 
sprawdzonego partnera biznesowego.

Agnieszka Kamińska - Domański Zakrzewski Palinka

Wtorek, 15 Listopada 

Dominika Stępińska-Duch, Adwokat, Partner; Sławomir Paruch, Radca Prawny, Partner  
- Kancelaria Raczkowski Paruch  



Cena: 2595 PLN do 12 marca, 3195 PLN po 12 marca
Rejestracja do 22 marca

Oraz Dyrektorów działów:
§  Prawnego
§  Handlowego
§  Marketingu

  
  
  
  
  
  

14.00   Przerwa na kawę

Wtorek, 15 Listopada 

14.15  PANEL DYSKUSYJNY: Compliance i prawo, razem czy osobno - efektywny model 
funkcjonowania działu prawnego. Dyskusja w oparciu o wyniki badania "Prawnicy 
przedsiębiorstw dziś i jutro”

Prowadzący: 
Waldemar Koper, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, 

Dyrektor ds. prawnych/Prokurent - Kompania Piwowarska S.A.
Piotr Marucha, General Counsel and Compliance Officer, ABB Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 

Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Tomasz Sztyber, Senior Corporate Counsel, Partners & Alliances, Nokia, Wiceprezes Zarządu 

Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw 
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 „W dniach 23-24 kwietnia, miałam przyjemność wziąć udział w Kongresie Prawników i Compliance 
Managerów In-House w hotelu Sheraton. Biznesowe spotkanie w gronie praktyków spełniło moje wszelkie 
oczekiwania. Organizacja wydarzenia przez zespół Business Media Solutions stała na bardzo wysokim poziomie. 
Dodając do tego kameralną atmosferę i warsztatową formę, została stworzona profesjonalna platforma dyskusyjna, 
z której z chęcią jeszcze nie raz skorzystam”.

Referencje:

Katarzyna Dobkowska - Kancelaria Raczkowski i Wspólnicy

15:00 Planowane zakończenie I dnia Kongresu 

19:00 Wieczorna integracja przy lampce wina  

13.00   Pułapki w funkcjonowaniu systemów Compliance – doświadczenia praktyczne

§ Luki w korporacyjnych systemach Compliance;
§ Compliance w relacjach z kontrahentami przedsiębiorcy;
§ Jakie regulacje wewnętrzne sprzyjają wykrywaniu nieprawidłowości.

Marek Korcz, Radca Prawny, Partner; Michał Chodkowski, Adwokat, Partner - Łaszczuk i 
Wspólnicy 

12.00 Przerwa na Lunch



11.00   Przerwa na kawę

9.30  Poranna kawa, rejestracja, przywitanie

§ Wsparcie w obszarze korporacyjnym, w szczególności w 
zakresie relacji Zarząd-Rada Nadzorcza - Właściciel

§ Wsparcie w podstawowej działalności Spółki
§ Wsparcie w obszarze compliance
§ Wsparcie w zarządzaniu sporami prawnymi
§ Wsparcie w obszarze podatkowym

11.15 Dyrektor biura prawnego partnerem Zarządu na 
przykładzie  Poczty Polskiej

  
  
  
  
  
  

§ Polska chętnie wybierane miejsce na regionalną HQ dla 
działu prawnego CEE

§ Standardy zarządzania ryzykiem prawnymi vs. Kultura i 
otoczenie biznesowe krajów Europy Środkowej i 
Wschodniej

§ Implementacja wymogów ustawodawstwa USA i UE – 
przykłady, trudności, sukcesy

§ Kierunek ustawodawstwa w Rosji – wyzwanie dla 
prawników, szansa czy zagrożenie dla biznesu z krajów 
CEE?

10.00 Zarządzanie działem prawnym i ryzykiem prawnym                 
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie ogień 
spotyka się z wodą 

Dawid Idzior, Legal Counsel Eastern Europe and 
Russia/CIS – Rockwell

11.00 Przerwa na kawę

10.00  Zarządzanie ryzykiem w organizacji a Compliance

§ Compliance jako element zarządzania ryzykiem firmy 
czy element systemu kontroli wewnętrznej?

§ Proces zarządzania ryzkiem braku zgodności: 
identyfikacja/ocena/monitorowanie/raportowanie

§ Modele organizacyjne fukcji Compliance
§ Obszary powyższego ryzyka dla funkcji Compliance i 

wyzwania z tym związane  

Renata Tomiczak, Dyrektor Zarządzający w 
Departamencie Prawnym Bankowości Komercyjnej i 
Detalicznej - Bank BPH S.A. 

DZIAŁ PRAWNY DZIAŁ COMPLIANCE 

11.15  Compliance produktowy – nowe otwarcie w zakresie  
zarządzania produktami finansowymi

§ Potrzeba odbudowy zaufania Klientów
§ Filozofia konstruowania i funkcjonowania produktów 

wg nowych reguł
§ Compliance produktowy - konieczność czy szansa 

biznesowa
§ Siła „zgodnych” produktów
§ Wyzwania i rola w podejmowaniu decyzji zarządczych
§ Model organizacji i funkcjonowania compliance 

produktowego
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 „W dniach 26-27 Października 2010 roku odbyły się warsztaty pt. Zakazane porozumienia rynkowe 
zorganizowane przez firmę BMS Polska, w których miałam przyjemność uczestniczyć. W mojej ocenie szkolenie 
przeprowadzone zostało w sposób niezwykle profesjonalny z punktu widzenia zarówno merytorycznego jak                          
i organizacyjnego.Niezwykle cennym elementem szkolenia było wykorzystanie technik warsztatowych oraz szerokie 
omówienie konkretnych praktycznych przykładów, będących podstawą ciekawej dyskusji. Zaproszeni prelegenci 
prezentowali wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i szerokie doświadczenie w zakresie prawa konkurencji                           
i w sposób wyczerpujący i interesujący omówili zagadnienia zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Atutem spotkania 
była również kameralna atmosfera, która pozwoliła na lepszy kontakt z prowadzącymi oraz swobodne prowadzenie 
dyskusji w trakcje prezentacji co umożliwiło dostęp do dodatkowych materiałów także po zakończeniu spotkania. 

Referencje:

Środa, 16 Listopada 

Piotr Bielarczyk, Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu 
Państwa - Ministerstwo Skarbu Państwa 

Marcin Góral, Chief Compliance Officer – PZU

Katarzyna Anna Dolna - Shell Polska Sp. z o.o.



Cena: 2595 PLN do 12 marca, 3195 PLN po 12 marca
Rejestracja do 22 marca

Oraz Dyrektorów działów:

14.15 Przerwa na kawę

§ Kształtowanie wizerunku firmy (wizerunek firmy - 
wizerunkiem pracodawcy) 

§ CSR jako element strategicznego działania firmy, 
§ Wytyczne wyznaczające kierunki CSR (OECD dla 

przedsiębiorstw wielonarodowych, Global Reporting 
Initiative, Norma ISO 26000, Norma SA8000, Standardy 
serii Aa100013). 

§ Przykłady działań CSR kierowanych do pracowników
§ Motywacja, Talenty, Wartości - Wpływ i efekty działań 

CSR na pracowników

14.30 Integracja i zarządzanie obsługą prawną w obliczu 
przeprowadzenia akwizycji na lokalnym rynku– 
doświadczenia Fortum

Marcin Bruszewski, Dyrektor Działu Prawnego - Fortum 
Power and Heat Polska 

  
  
  
  
  
  

§ Centralizacja działu prawnego na poziomie grupy 
kapitałowej vs tworzenie niezależnych działów prawnych 
w spółkach z grupy kapitałowej 

§ Wsparcie prawne na poziomie wielu jurysdykcji 
§ Model współpracy z kancelariami globalnymi lub 

sieciami kancelarii vs współpraca z kancelariami 
lokalnymi 

§ Negocjacje stawek a usługi dodatkowe kancelarii

13.15 Centralizacja obsługi prawnej jako narzędzie do 
optymalizacji kosztów tego obszaru – wady i zalety 

Magdalena Żak, Dyrektor Działu Prawnego - Johnson & 
Johnson 

12.15   Przerwa na Lunch

14.15 Przerwa na kawę

13.15   Sposoby ograniczenia ryzyka wystąpienia w spółce 
konfliktu interesów
§ Jak przeciwdziałać powstawaniu konfliktu interesów?
§ Co zrobić po zidentyfikowaniu konfliktu interesów? 
§ Konflikt interesów, a zakaz konkurencji i zakaz 

nieuczciwej konkurencji

Sławomir Paruch, Radca Prawny, Partner              
Dominika Stępińska-Duch, Adwokat, Partner- 
Kancelaria Raczkowski Paruch 

14.30  Proces Due Diligence przy doborze kontrahentów

§ Wstępna ocena kontrahenta pod kątem zasad 
Compliance i prawnym 

§ Due diligence : etap pierwszy – preassesment
§ Stosowane kryteria oceny, (system Wag, ocena wg. 

rankingu Transparency International, inne).
§ Rezultat preassesmentu a dalsze poziomy weryfikacji
§ Weryfikacja negatywna – możliwość niedopuszczenia 

do współpracy w kontekście obowiązku współpracy 
wynikającego z norm prawnych

Sławomir Chmielewski, Dyrektor Biura Zarządzania 
Zgodnością – Orange

15.30   Przewidywane zakończenie Kongresu, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek

DZIAŁ PRAWNY DZIAŁ COMPLIANCE 

Cena: 2595 PLN do 12 marca, 3195 PLN po 12 marca
Rejestracja do 22 marca

Oraz Dyrektorów działów:
§  Prawnego
§  Handlowego
§  Marketingu
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 „W ostatnim czasie byłem uczestnikiem spotkania „ZAKAZANE POROZUMIENIA RYNKOWE”. W mojej ocenie spotkanie 
było zorganizowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, jak również organizacyjnym. Prelegenci w sposób 
wyczerpujący przybliżyli nie tylko zagadnienia teoretyczne związane z przedmiotem wykładów, ale również poparli je wieloma 
cennymi wskazówkami praktycznymi. W trakcie poszczególnych wystąpień, uczestnicy  mieli możliwość zadawania pytań, jak 
również prowadzenia dyskusji z prelegentami, co niewątpliwie pozwoliło na głębsze zrozumienie omawianych zagadnień. Mając 
na względzie powyższe, mogę polecić szkolenia i warsztaty organizowane przez  Business Media Solution Sp. z o.o. 

Radosław Sobkowiak - CEDC

Referencje:

Środa, 16 Listopada 



PRELEGENCI

BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 

e-mail: info@bmspolska.p l, www.bmspolska.pl

Adwokat, specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych. Doradza Klientom w kwestiach związanych z wdrażaniem i monitorowaniem 
procedur compliance, ocenie ryzyka odpowiedzialności karnej, wynikającego ze zdarzeń gospodarczych, a także w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance                                   
i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej.

Dominika Stępińska-Duch, Adwokat, Partner - Kancelaria Raczkowski Paruch  

Adam Chłoń, Legal Counsel Poland, Balkans and Eastern Europe, European Legal Department - McCain 
Jest radcą prawnym z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w środowisku międzynarodowym. Od lat specjalizuje się w prawie ochrony 
danych osobowych i prywatności. Doradza w zakresie przetwarzania danych,w tym w ramach europejskich grup kapitałowych, zajmuje się także 
transgranicznymi transferami danych (ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu), umowami o powierzenie przetwarzania danych. Doradzał 
w postępowaniach przed GIODO, w tym odnośnie uzyskania zgody na transfer danych. Specjalizuje się we wdrożeniach wewnętrznych 
regulaminów i procedur compliance, przeprowadza wewnętrzne audyty z zakresu ochronnych danych osobowych. Doradzał w kwestiach 
związanych z przechowywaniem danych oraz dokumentacji zgodnie z wymogami prawa, a także wykorzystywaniem danych do celów 
marketingowych. Specjalizuje się w rozwiązaniach prawnych o wysokim poziomie skomplikowania, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie 
umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych.

Waldemar Koper, 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. 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.  

Marcin Góral, Chief Compliance Officer – PZU S.A.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych menedżerskich Studiów Ubezpieczeń Gospodarczych                   
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów Master of Business Administration prowadzonych przez University of Illinois we 
współpracy z Politechniką Lubelską. Uczestniczył w szeregu specjalistycznych kursów zarządczych dla menedżerów firm ubezpieczeniowych m.in. w 
Swiss InsuranceTrainingCentre. Z Grupą PZU związany od 1999 roku. Początkowo w obszarze reasekuracji, następnie jako Dyrektor Biura Zarządu 
PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny m.in. za nadzór właścicielski nad spółkami w Grupie PZU, relacje inwestorskie oraz współpracę z 
akcjonariatem. Pełnił również funkcję w organach spółek zależnych Grupy PZU (Przewodniczący Rady Nadzorczej: ICH Centre SA, Omicron SA, Ipsilon 
Bis SA oraz Prezes Zarządu: Sigma Investments sp. z o.o., Ipsilon Sp. z o.o.). W lipcu 2013 r. powołany na stanowisko Dyrektora Biura Compliance w 
PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za realizację funkcji zgodności w Grupie PZU oraz nadzór zarządczy w zakresie organizacji                           
i funkcjonowania terenowych Zespołów Obsługi Prawnej. W czasie dotychczasowej ponad piętnastoletniej pracy w Grupie PZU Marcin Góral 
uczestniczył w wielu strategicznych projektach, w tym m.in. w projekcie IPO zakończonym debiutem spółki PZU SA na GPW w Warszawie. Aktywnie 
brał również udział w pracach związanych z uzyskaniem noty ratingowej Standard & Poors’ przez PZU SA. Marcin Góral od wielu lat uczestniczy                        
w pracach rynku ubezpieczeniowego dotyczących ładu korporacyjnego oraz compliance i wystąpień klienckich. Jest uczestnikiem prac PIU oraz 
innych organizacji, których celem jest podnoszenie wiedzy na polskim rynku ubezpieczeniowym. W latach 2011-2013 Przewodniczący Grupy 
Roboczej PIU ds. skarg konsumenckich. W 2014 roku odznaczony Medalem za zasługi dla polskiego rynku ubezpieczeń Polskiej Izby Ubezpieczeń. 

Michał Chodkowski specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, oraz w prawie 
konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami 
ludzkimi oraz opracowywania wewnętrznych regulacji z zakresu prawa pracy. Przeprowadza audyty procesów i dokumentacji pod kątem zgodności        
z prawem i kodeksami etycznymi. Jest członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.Pełni funkcję Krajowego Administratora 
Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Prowadzi wykłady na temat prawa pracy i zarządzania procesami HR na studiach 
Executive MBA for Human Resources Professionals na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2015 r rekomendowany w międzynarodowym 
rankingu Expert Guides Rising Stars w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy.

Michał Chodkowski, Adwokat, Partner - Łaszczuk i Wspólnicy sp.k. 

PRELEGENCIMarek Korcz doradza w sprawach z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw, obsługi transakcji M&A, prawa pracy oraz prawa konsumenckiego. Jego 
doświadczenie obejmuje również kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych z uwzględnieniem strategii 
prowadzenia sprawy i zastępstwa przed sądami i właściwymi organami. Specjalizuje się również w prawie telekomunikacyjnym. Z kancelarią 
Łaszczuk i Wspólnicy związany w latach 1994 – 2007 i ponownie od roku 2016. W latach 2007 – 2016 zajmował stanowiska kierownicze                            
w Departamencie Prawnym jednego z największych operatrów telekomuniklacyjnych w Polsce, w tym stanowisko Dyrektora Departamentu 
Prawnego. 

Marek Korcz, Radca Prawny, Partner - Łaszczuk i Wspólnicy sp.k. 

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.

00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061

PRELEGENCI:

Piotr Marucha, General Counsel and Compliance Officer - ABB Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw 

Ma ponad 22 lata doświadczenia, jako prawnik firmowy. Od 1993 r. do 2006 r. w AT&T i Lucent Technologies, a od 2007 r. w Alcatel-Lucent kierował 
Działem Prawnym w różnych, zmieniających się w czasie, międzynarodowych obszarach geograficznych. W końcowym okresie swojej pracy 
prawnika regionalnego, kierował zespołem złożonym z kilkudziesięciu prawników z kilkunastu krajów i był odpowiedzialny za obsługę prawną 
Alcatel-Lucent w ponad 40 krajach. Na początku 2013 r. awansowany na stanowisko Dyrektora Działu Prawnego odpowiedzialnego za obsługę 
prawną części działalności Alcatel-Lucent na całym świecie. Na początku 2016 r. Alcatel Lucent stał się częścią grupy Nokia. Wiceprezes Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Tomasz Sztyber, Senior Corporate Counsel, Partners & Alliances, Nokia, Wiceprezes Zarządu Polskiego 



Renata Tomiczak, Dyrektor Zarządzający w Departamencie Prawnym Bankowości Komercyjnej i 
Detalicznej - Bank BPH S.A.
Radca prawny z 15-letnim doświadczeniem w pracy sektorze bankowym na stanowiskach eksperckich oraz menadżerskich. Specjalizuje się w prawie 
bankowym, ochrony praw konsumenta i gospodarczym, a także w zagadnieniach związanych z ochroną informacji niejawnych. Obecnie zarządza 
Departamentem Prawnym Bankowości Komercyjnej i Detalicznej w Alior Bank S.A. W pracy zawodowej oprócz doradztwa prawnego, koncentruje się na 
zarządzaniu ryzykiem prawnym przedsiębiorstwa, w tym zagadnieniach compliance. 

Magdalena Żak, Dyrektor Działu Prawnego dla Polski i Krajów Bałtyckich - Johnson & Johnson Poland           
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Unii Europejskiej na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie oraz zarządzania biznesem medycznym na SGH. Pracowała w zespole zajmującym się doradztwem dla sektora farmaceutycznego w 
kancelarii SALANS (obecnie Dentons), następnie jako Good Marketing Practice Manager oraz radca prawny w Bayer Sp. z o.o. Jest autorką publikacji z zakresu 
prawa farmaceutycznego. Uczestniczyła w pracach grupy etycznej INFARMA przy tworzeniu Kodeksu Etyki oraz w projekcie szkolenia managerów z zakresu 
prawa farmaceutycznego i etyki marketingowej. Jest wykładowcą w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, gdzie prowadzi 
wykłady z zakresu prawa farmaceutycznego oraz na akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie w ramach studiów „Polityka compliance w organizacji”.

Marcin Bruszewski – Head of Legal Affairs Poland – Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
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.

Sławomir Chmielewski, Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością  - Orange Polska
W Orange Polska obecnie jako Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer, wcześniej odpowiedzialny za sprawy prawne i regulacyjne. Był 
również związany jako manager z innymi spółkami z obszaru ICT i z sektorem publicznym, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz Urzędzie Regulacji 
Telekomunikacji (obecne UKE). W latach 2002-2008 Wiceprzewodniczący Zarządu, Członek Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby 
Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. W latach 2009-2013 Wiceprzewodniczący Komitetu e-Gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2014 członek 
Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o., a także członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Laureat nagrody Compliance 
przyznawanej przez Stowarzyszenie Compliance Polska za wspieranie działania oraz rozwój Compliance w Polsce (2014). Jest absolwentem Wydziału Prawa                 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowego 
programu Executive MBA, walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Absolwent kursu certyfikującego 
Approved Compliance Officer w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego.

BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 
00-695 Warszawa, tel: +48 22 41250 62, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.p l, www.bmspolska.pl

PRELEGENCI:

PRELEGENCIDawid Idzior, Legal Counsel Eastern Europe and Russia/CIS - Rockwell Automation Sp. z o.o.
Radca prawny, członek OIRP w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, podyplomowych studiów Prawa Konkurencji INP PAN, 
Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Stockholm Business School Uniwersytetu w Sztokholmie. W latach 2006-2007 
współpracownik kancelarii David Phillips and Partners w Londynie, od 2007 do 2015 pracował jako aplikant radcowski i radca prawny in-house klastra Polska i 
Ukraina w koncernie Goodyear. Od 2015 r. Legal Counsel Eastern Europe and Russia/CIS w Rockwell Automation, gdzie odpowiada za kwestie prawne i 
compliance w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

dr Piotr Bielarczyk, Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa  - Ministerstwo Skarbu Państwa
Radca prawny z 15-letnim stażem zawodowym, w tym 9 lat w czołowej polskiej kancelarii. Poprzednio, w latach 2012-2016 Dyrektor Zarządzający Pionem 
Prawnym Poczty Polskiej S.A. obejmującym Biuro Prawne, Biuro Zarządu oraz Biuro Nadzoru Właścicielskiego. W 2013 wybrany Innowacyjnym Dyrektorem 
Działu Prawnego przez Krajową Radę Radców Prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych 
(doktorat poświęcony antropologii prawa), adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalizacja: 
spory sądowe, mediacja i arbitraż, prawo korporacyjne i konstytucyjne. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i 
zagranicznych z zakresu procedury cywilnej, prawa konstytucyjnego, języka prawnego i antropologii prawa. Arbiter Sądu Arbitrażowego  przy Wielkopolskiej 
Izbie Budownictwa, ekspert komisji sejmowych, jeden z fundatorów i Członek Rady Fundatorów Fundacji Academia Iuris, największej polskiej kliniki prawa.

Sławomir Paruch, Radca Prawny, Partner - Kancelaria Raczkowski Paruch  
Radca Prawny, partner w kancelarii. Ma blisko 20-letnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów prawa pracy w 
Polsce, w tym specjalistą w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników. Posiada bogate doświadczenie 
w prowadzeniu spraw sądowych. Specjalizuje się w sprawach dot. związków zawodowych oraz dotyczących mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych 
oraz umów o zakazie konkurencji. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania oraz premiowania pracowników. Na rynku ceniony jest jako autor 
skutecznych koncepcji zarządzania HR, efektywny negocjator, w szczególności w sporach zbiorowych. Jest członkiem European Employment Lawyers' 
Association, International Bar Association i Przewodniczącym Stowarzyszenia Prawa Pracy. Regularnie publikuje w najważniejszych dziennikach prawnych, 
m.in.  w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej. Prowadzi szkolenia i konferencje z prawa pracy.


