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Prawo & Compliance

 “Konferencje organizowane przez firmę BMS Group, są unikatowym przykładem połączenia 
wiedzy z praktyką. Skrupulatnie dobrani prelegenci będący doświadczonymi praktykami w swoich 
dziedzinach dają gwarancję wysokiego poziomu omawianego zagadnienia, a możliwość dyskusji                                    
z innymi uczestnikami konkurencji jest świetną okazją omówienia wspólnych wyzwań zawodowych. 
Takie spotkania przeradzają się nawet niejednokrotnie w dłuższe znajomości i wzajemną współpracę. 
Trafionym rozwiązaniem jest podział uczestników na grupy tematyczne, co daje możliwość wyboru 
wykładu i sprawia iż czas konferencji wykorzystany jest w sposób jak najbardziej efektywny. Tym 
bardziej, że tematy spotkań są odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez samych 
uczestników konferencji. Dla prawników in-house to okazja do interesującej dyskusji w ciekawym 
gronie”. 

Magdalena Żak, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Referencje
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9:00 Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

9:30 Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

Sygnaliści „Whistleblowing policy”.
•Dlaczego warto wprowadzać procedurę Whistleblowing?
•Kto powinien być Mężem Zaufania?
•Kto może sygnalizować nieprawidłowości do Męża Zaufania?
•Jakie obszary działalności mogą być w zainteresowaniu Męża
Zaufania?
•Jak zgłaszać nieprawidłowości?
•Jak raportować zgłoszenie nieprawidłowości do Zarządu? 
•Jak reagować? 
Arkadiusz Stryja, Legal Counsel Legal & Intellectual Property – 
Canon

Przerwa na kawę

Optymalizacja form zatrudniania w świetle aktualnych regulacji 
prawnych i orzecznictwa.
•Obciążenia publicznoprawne związane z poszczególnymi formami 
zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt B2B, umowy cywilnoprawne 
poza działalnością gospodarczą) – porównanie.
•Dopuszczalność poszczególnych form zatrudnienia (umowa              
o pracę, kontrakt B2B, umowy cywilnoprawne poza działalnością 
gospodarczą) – porównanie.
•Dobór właściwego rodzaju umowy i ewentualne konsekwencje 
złego wyboru.
•Minimalizacja ryzyka przekwalifikowania kontraktu B2B oraz 
umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę – w kontekście zapisów 
umowy i warunków jej wykonywania.
•Minimalizacja ryzyka przekwalifikowania umowy o dzieło na 
umowę zlecenia – w kontekście zapisów umowy i warunków jej 
wykonywania.
•Zabezpieczenie praw własności intelektualnej w poszczególnych 
formach zatrudnienia – porównanie.
•Minimalna stawka godzinowa i nowe obowiązki ewidencyjne           
w zakresie umów cywilnoprawnych.
Anna Gwiazda, Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa 
Pracy – Kochański, Zięba i Partnerzy
Dr Andrzej Malec, Doradca podatkowy, Certyfikowany księgowy, 
Partner – Kochański, Zięba i Partnerzy

Przerwa na lunch

9:45

10:45

11:00

PANEL DYSKUSYJNY: Rozwój kompetencji pozaprawnych - na ile 
prawnicy przedsiębiorstw/compliance officerowie potrzebują 
edukacji pozaprawnej?
•Jakiego typu kompetencje są nam potrzebne?
•Jakie są możliwości rozwojowe?
•Czego oczekuje od nas obecny rynek pracy?
Waldemar Koper, Dyrektor ds. Prawnych, Prezes zarządu PSPP – 
Kompania Piwowarska/PSPP
Tomasz Sztyber, Senior Corporate Counsel, Partner & Aliances, 
wiceprezes zarządu PSPP – Nokia/PSPP

Przerwa na kawę

Optymalizacja budżetu działu prawnego w świetle nowych 
trendów w świadczeniu usług prawnych.
•Oczekiwania klientów.
•Wykorzystanie nowych technologii.
•Zarządzanie projektem.
•Zarządzanie ryzykiem i przewidywalność.
Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal – Volkswagen Poznań

Przerwa na kawę

Łączenie funkcji prawnej z funkcją compliance w organizacji.
•Dział prawny i dział compliance – razem czy osobno?
•Budowa zespołu compliance w dziale prawnym.
•Radca prawny a compliance officer - czy można pogodzić obie 
role?
•Efekt synergii, czyli zysk z połączenia działu prawnego                            
z compliance.
Hubert Banasiak, Dyrektor Departamentu Prawnego, Chief 
Compliance Officer – Totalizator Sportowy

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

Wieczorna integracja

12:45

13:45

14:00

12:00

15:15

15:00

16:15

19:00
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 “W konferencjach, w szczególności tych dedykowanych prawnikom przedsiębiorstw, a organizowanych przez firmę BMS, 
uczestniczę regularnie od kilku lat; miałem okazję być nie tylko ich uczestnikiem ale także prelegentem. Każde z tych wydarzeń 
przygotowane było w pełni profesjonalnie: świetna organizacja, wsparcie i otwartość dla gości, doskonała opieka ze strony 
Business Partnerów. Doskonały dobór tematów: zawsze kwestie istotne dla prawników wewnętrznych, czy to z zakresu 
zarządzania działem prawnym czy też najnowszych, najważniejszych zmian w przepisach i praktyce ich stosowania. Ale tym co             
w mojej ocenie szczególnie wyróżnia wydarzenia organizowane przez BMS, jest tworzenie sposobności i klimatu, dla faktycznej 
wymiany praktycznych doświadczeń i obserwacji; otwarta i często warsztatowa formuła spotkań w miejsce klasycznego szeregu 
prezentacji jest moim zdaniem świetnym rozwiązaniem, pozwalającym z każdego spotkania wrócić z wiedzą lub refleksją, które 
są inspiracją dla pozytywnych zmian w firmie. Szczerze i z pełną odpowiedzialnością polecam wydarzenia, których organizatorem 
jest BMS”. 

Marcin Bryniarski, Oknoplast

PANEL DYSKUSYJNY: Rozwój kompetencji pozaprawnych - na ile 
prawnicy przedsiębiorstw/compliance officerowie potrzebują 
edukacji pozaprawnej?
•Jakiego typu kompetencje są nam potrzebne?
•Jakie są możliwości rozwojowe?
•Czego oczekuje od nas obecny rynek pracy?
Waldemar Koper, Dyrektor ds. Prawnych, Prezes zarządu PSPP – 
Kompania Piwowarska/PSPP
Tomasz Sztyber, Senior Corporate Counsel, Partner & Aliances, 
wiceprezes zarządu PSPP – Nokia/PSPP

Przerwa na kawę

Optymalizacja budżetu działu prawnego w świetle nowych 
trendów w świadczeniu usług prawnych.
•Oczekiwania klientów.
•Wykorzystanie nowych technologii.
•Zarządzanie projektem.
•Zarządzanie ryzykiem i przewidywalność.
Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal – Volkswagen Poznań

Przerwa na kawę

Łączenie funkcji prawnej z funkcją compliance w organizacji.
•Dział prawny i dział compliance – razem czy osobno?
•Budowa zespołu compliance w dziale prawnym.
•Radca prawny a compliance officer - czy można pogodzić obie 
role?
•Efekt synergii, czyli zysk z połączenia działu prawnego                            
z compliance.
Hubert Banasiak, Dyrektor Departamentu Prawnego, Chief 
Compliance Officer – Totalizator Sportowy

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

Wieczorna integracja

Zinformatyzowane Biuro prawne - case study.
•Centralizacja obsługi prawnej impulsem do wprowadzenia 
istotnych zmian w organizacji obsługi prawnej.
•Dostosowanie do oczekiwań odbiorców usług prawnych.
•Korzyści i wyzwania dla klienta wewnętrznego i dla prawników.
•Wnioski na przyszłość.
Marek Mikulski, Dyrektor Biura Prawnego ds. Obsługi Sieci – 
Bank BGŻ BNP Paribas

Przerwa na kawę

Departament prawny jako przedmiot outsourcingu.
•Jak wycenić wartość usługi inhouse’a?
•Kwestie prawa pracy.
•Kwestie bezpieczeństwa.
•Kwestia strategiczna.
Cezary Albrecht, Legal & Regulatory Affairs Department Director 
– T-Mobile Polska 

Przerwa na lunch

 

9:45

10:45

11:00

Łączenie funkcji działu prawnego z project management office, 
nowe funkcje działów prawnych na przykładzie grupy hotelowej 
Accor.
•Zarządzanie działem prawnym w międzynarodowym regionie.
•Organizacja działu prawnego w modelu „Lean” i „Agile”.
•Łączenie funkcji General Legal Counsel z funkcją Project Managera, 
nowe funkcje działów prawnych. 
Olgierd Świerzewski, General Legal Counsel, Project Manager – 
Orbis S.A./Accor Poland

Przerwa na kawę

Legal Management w grupie kapitałowej - rola działu prawnego 
w wielopodmiotowej organizacji.
•Dział prawny globalny czy lokalny?
•Koordynacja i integracja projektów prawnych w grupie.
•Spory kompetencyjne prawników w grupie kapitałowej - unikanie 
czy rozstrzyganie?
•Formalizacja procesów prawnych w spółce dominującej i ich 
wpływ na obsługę prawną spółek w grupie.
Katarzyna  Rojek, Główny Prawnik – 4F/OTCF

Planowane zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów, 
wymiana wizytówek

13:00

14:00

14:15

Sekcja Prawna

9:30 Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów, przywitanie

12:00

15:15
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Hipokryzja w compliance. Zmiana podejścia albo rozwój 
zawodowy poza strukturami firmy, w której compliance jest 
aktywem.
•Wprowadzanie regulacji do świata, w którym nie było compliance.
•Nauka nowego świata otoczonego procedurami.
•Sprzeczność polskiego prawa z korporacyjnymi standardami.
•Jak podejść do kreatywnych pracowników chętnych na wybranie 
ścieżki poza compliance.
•Case Studies.
Maciej Hajewski, Regional Compliance Officer – Central Europe – 
Willis Towers Watson Polska

Przerwa na kawę

Antitrust compliance w e-commerce.
•Kształtowanie systemów dystrybucyjnych z wykorzystaniem         
e- commerce.
•Ograniczenia w sprzedaży za pośrednictwem platform 
internetowych.
•Reklama i marketing on- line. 
Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, Partner, Szef Praktyki Prawa 
Konkurencji i Antymonopolowego – Kochański, Zięba i Partnerzy
Krzysztof Zięba, Radca prawny, Partner, Szef Praktyk FMCG 
Handlu Detalicznego i Motoryzacji oraz Prawa Handlu                            
i Dystrybucji – Kochański, Zięba i Partnerzy

Przerwa na lunch
 

9:45

10:45

11:00

Due Diligence dla partnerów biznesowych w procesie sprzedaży - 
opiewający o doświadczenia i o prawdziwe case studies z Firmy.
•Wprowadzenie – krótka charakterystyka idei procesu w koncernie.
•Historia procesu Due Diligence w Daimler - zmiany w procesie na 
przestrzeni lat wynikające z doświadczenia i lessnes learnd 
organizacji.
•Planowane zmiany w procesie – wdrożenie nowoczesnych 
systemów IT. 
•Wyzwania lokalne – przykłady. 
•Podsumowanie. 
Katarzyna Zielińska, Compliance i Data Protection Manager – 
Mercedes-Benz Polska

Przerwa na kawę

Compliance Case Handling, czyli „Wyjaśnienie przypadków 
naruszeń Compliance”.
•Zbieranie informacji.
•Ramy proceduralne.
•Procedura wyjaśniająca.
•Działania naprawcze.
•Przykłady z życia.
Marcin Szczepański, Regional Compliance Officer – Siemens

Planowane zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów, 
wymiana wizytówek

13:00

14:00

14:15

Sekcja Compliance

9:30 Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów, przywitanie

12:00

15:15
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PRELEGENCI

Anna Gwiazda, Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy – Kochański, Zięba i Partnerzy
Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Opracowuje wewnątrzkorporacyjne 
dokumenty dotyczące zatrudnienia, doradza w zakresie kontraktów menedżerskich, opiniuje i tworzy systemy wynagrodzeń i 
premiowania. Nabyła doświadczenie w szeregu projektów restrukturyzacyjnych, obejmujących m. in. zwolnienia grupowe, optymalizacje 
kosztów zatrudnienia, przejęcia przedsiębiorstw i związane z tym transfery pracowników.

Dr Andrzej Malec, Doradca podatkowy, Certyfikowany księgowy, Partner - Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy
Ekspert ds. podatków i niestandardowych problemów prawnych BCC. Doradza w sprawach z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, 
fuzji i przejęć, restrukturyzacji, wyboru efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, inwestowania i przeprowadzania 
transakcji, w kwestiach odszkodowań w obrocie gospodarczym, planowania strategii procesowych, w zagadnieniach prawnych 
wymagających specjalnej kompetencji ekonomicznej. Zajmuje się problematyką cen transferowych. Przed dołączeniem do KZP był 
członkiem zarządu, dyr. ds. finansowych i prawnych dużego holdingu (FMCG), zasiada w radach nadzorczych kilku spółek. Pracę zawodową 
łączy z pracą naukową (były rektor jednej z uczelni niepublicznych). Rekomendowany w dziedzinie Prawa Podatkowego (Global Law 
Experts 2012, Legal 500 EMEA 2013).

Waldemar Koper, Dyrektor ds. Prawnych, Prezes zarządu PSPP - Kompania Piwowarska / PSPP
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. Zarządza kilkunastoosobowym 
zespołem prawników. Absolwent Wydziału Prawa UAMw 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”. Przedstawiciel KRRP w 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.

Hubert Banasiak, Dyrektor Departamentu Prawnego, Chief Compliance Officer - Totalizator Sportowy
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, absolwent 
podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2006 r. związany z Totalizatorem Sportowym     
sp. z o.o., gdzie od 2012 r. kieruje komórką odpowiedzialną za obsługę prawną i Compliance. Prezes Zarządu Lottomerkury sp. z o.o. oraz 
Przewodniczący Rady Nadzorczej TRAF – Zakłady Wzajemne sp. z o.o.

Tobiasz Adam Kowalczyk , Head of Legal - Volkswagen Poznań
Radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Kurs Prawa Porównawczego organizowanego we 
współpracy z Tulane University Law School w Nowym Orleanie. W ramach wymiany międzynarodowej studiował na Uniwersytecie                                                            
w Miszkolcu na Węgrzech, uczył się również w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji 
rządowej, kancelariach prawnych oraz działach prawnych międzynarodowych korporacji. Jest szefem delegatury oraz Członkiem Zarządu 
Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów. Ekspert zewnętrzny konfederacji „Pracodawcy RP”. Członek Rady Nadzorczej Wielkopolskiego 
Funduszu Rozwoju. Laureat konkursu „Rising Stars 2014” współorganizowanego przez LexisNexis i „Dziennik Gazetę Prawną”, mającego 
na celu uhonorowanie ludzi sukcesu, do których należy przyszłość w branży prawniczej. Autor artykułów i analiz o tematyce 
prawno-ekonomicznej. Wielokrotny mówca na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Pro bono działa jako Sekretarz Rotary Klubu 
Poznań-Starówka, gdzie odpowiada m.in. za międzynarodową wymianę młodzieży.

Tomasz Sztyber, Senior Corporate Counsel, Partner & Aliances, wiceprezes zarządu PSPP - Nokia / PSPP
Kieruje w Nokia Corporation obsługę prawną Global Partners Program na całym świecie. 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.

Olgierd Świerzewski, General Legal Counsel, Project Manager - Orbis / Accor Poland
Radca Prawny, od sześciu lat pracuje jako General Legal Counsel i Compliance Officer w Orbis SA i Accor Polska Sp. z.o.o., odpowiedzialny  
z Polskę i Kraje Bałtyckie. Wcześniej, związany z doradztwem biznesowym i prawnym pełnił funkcje min. legal counsel w firmie Dell, 
menedżera w dziale Corporate Finance firmy audytorskiej Ernst & Young, konsultanta w dziale Public Regulatory Reform w Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), oraz partner w Kancelarii Łukowicz Świerzewski i Wspólnicy. Specjalista z zakresu transakcji 
M&A, prawa nowych technologii oraz zarządzania projektami.

Cezary Albrecht, Legal & Regulatory Affairs Department Director - T-Mobile Polska



Anna Gwiazda, Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy – Kochański, Zięba i Partnerzy
Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Opracowuje wewnątrzkorporacyjne 
dokumenty dotyczące zatrudnienia, doradza w zakresie kontraktów menedżerskich, opiniuje i tworzy systemy wynagrodzeń i 
premiowania. Nabyła doświadczenie w szeregu projektów restrukturyzacyjnych, obejmujących m. in. zwolnienia grupowe, optymalizacje 
kosztów zatrudnienia, przejęcia przedsiębiorstw i związane z tym transfery pracowników.

Dr Andrzej Malec, Doradca podatkowy, Certyfikowany księgowy, Partner - Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy
Ekspert ds. podatków i niestandardowych problemów prawnych BCC. Doradza w sprawach z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, 
fuzji i przejęć, restrukturyzacji, wyboru efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, inwestowania i przeprowadzania 
transakcji, w kwestiach odszkodowań w obrocie gospodarczym, planowania strategii procesowych, w zagadnieniach prawnych 
wymagających specjalnej kompetencji ekonomicznej. Zajmuje się problematyką cen transferowych. Przed dołączeniem do KZP był 
członkiem zarządu, dyr. ds. finansowych i prawnych dużego holdingu (FMCG), zasiada w radach nadzorczych kilku spółek. Pracę zawodową 
łączy z pracą naukową (były rektor jednej z uczelni niepublicznych). Rekomendowany w dziedzinie Prawa Podatkowego (Global Law 
Experts 2012, Legal 500 EMEA 2013).

Waldemar Koper, Dyrektor ds. Prawnych, Prezes zarządu PSPP - Kompania Piwowarska / PSPP
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. Zarządza kilkunastoosobowym 
zespołem prawników. Absolwent Wydziału Prawa UAMw 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”. Przedstawiciel KRRP w 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.

Hubert Banasiak, Dyrektor Departamentu Prawnego, Chief Compliance Officer - Totalizator Sportowy
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, absolwent 
podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2006 r. związany z Totalizatorem Sportowym     
sp. z o.o., gdzie od 2012 r. kieruje komórką odpowiedzialną za obsługę prawną i Compliance. Prezes Zarządu Lottomerkury sp. z o.o. oraz 
Przewodniczący Rady Nadzorczej TRAF – Zakłady Wzajemne sp. z o.o.

Tobiasz Adam Kowalczyk , Head of Legal - Volkswagen Poznań
Radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Kurs Prawa Porównawczego organizowanego we 
współpracy z Tulane University Law School w Nowym Orleanie. W ramach wymiany międzynarodowej studiował na Uniwersytecie                                                            
w Miszkolcu na Węgrzech, uczył się również w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji 
rządowej, kancelariach prawnych oraz działach prawnych międzynarodowych korporacji. Jest szefem delegatury oraz Członkiem Zarządu 
Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów. Ekspert zewnętrzny konfederacji „Pracodawcy RP”. Członek Rady Nadzorczej Wielkopolskiego 
Funduszu Rozwoju. Laureat konkursu „Rising Stars 2014” współorganizowanego przez LexisNexis i „Dziennik Gazetę Prawną”, mającego 
na celu uhonorowanie ludzi sukcesu, do których należy przyszłość w branży prawniczej. Autor artykułów i analiz o tematyce 
prawno-ekonomicznej. Wielokrotny mówca na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Pro bono działa jako Sekretarz Rotary Klubu 
Poznań-Starówka, gdzie odpowiada m.in. za międzynarodową wymianę młodzieży.

Tomasz Sztyber, Senior Corporate Counsel, Partner & Aliances, wiceprezes zarządu PSPP - Nokia / PSPP
Kieruje w Nokia Corporation obsługę prawną Global Partners Program na całym świecie. 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.

Olgierd Świerzewski, General Legal Counsel, Project Manager - Orbis / Accor Poland
Radca Prawny, od sześciu lat pracuje jako General Legal Counsel i Compliance Officer w Orbis SA i Accor Polska Sp. z.o.o., odpowiedzialny  
z Polskę i Kraje Bałtyckie. Wcześniej, związany z doradztwem biznesowym i prawnym pełnił funkcje min. legal counsel w firmie Dell, 
menedżera w dziale Corporate Finance firmy audytorskiej Ernst & Young, konsultanta w dziale Public Regulatory Reform w Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), oraz partner w Kancelarii Łukowicz Świerzewski i Wspólnicy. Specjalista z zakresu transakcji 
M&A, prawa nowych technologii oraz zarządzania projektami.

Cezary Albrecht, Legal & Regulatory Affairs Department Director - T-Mobile Polska

PRELEGENCI

Krzysztof Zięba, Radca prawny, Partner, Szef Praktyk FMCG Handlu Detalicznego i Motoryzacji oraz Prawa Handlu i 
Dystrybucji – Kochański, Zięba i Partnerzy
Specjalizuje się w prawie marketingu, handlu, e-commerce i dystrybucji. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia i 
negocjowania umów handlowych, w tym stanowiących podstawę funkcjonowania łańcuchów dostaw (w tym dla sieci handlowych) lub 
umów dystrybucyjnych (w tym w systemach franczyzowych oraz systemach dystrybucji selektywnej). Od wielu lat zajmuje się także 
sprawami z zakresu prawa konsumenckiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji (w tym w szczególności problematyką tzw. opłat 
półkowych). Krzysztof Zięba jest również ekspertem w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen i doradza Klientom przy 
odzyskiwaniu bezprawnie zajętych domen internetowych przed właściwymi sądami arbitrażowymi. Doradza Klientom z sektora dóbr 
szybkozbywalnych (FMCG), spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz motoryzacyjnego.

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, Partner, Szef Praktyki Prawa Konkurencji i Antymonopolowego – Kochański, Zięba 
i Partnerzy
Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji, pomocy publicznej, regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności 
energetycznego i transportu kolejowego. Doradza w sprawach z zakresu porozumień wertykalnych i  horyzontalnych, nadużywania pozycji 
dominującej, kontroli koncentracji, w kwestiach regulacyjnych sektora energetycznego i kolejowego. Od 1999 r. pracownik 
naukowo-dydaktyczny WPiA UKSW. Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce prawa 
antymonopolowego, energetycznego, transportu kolejowego, współautor Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydz. Zarządzania UW.

Katarzyna Zielińska, Compliance i Data Protection Manager - Mercedes-Benz Polska
Związana z korporacją Daimler od 2002. Od roku 2012 zatrudniona na stanowisku Compliance Manager z odpowiedzialnością obejmującą 
trzy spółki koncernu w Polsce. Zakres obowiązków obejmuje min. koordynacja  wdrożenia centralnego programu Compliance oraz 
zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Główne procesy w ramach odpowiedzialności Compliance: 
Due Diligence partnerów sprzedaży, Supplier Integrity Check, procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz kontroli list sankcyjnych.

Arkadiusz Stryja, Legal Counsel Legal & Intellectual Property - Canon Polska
Ukończył studia podyplomowe m. in. z zakresu Prawa Konkurencji oraz Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania 
Sporów. Specjalizuje się we wspieraniu kształtowania polityki campliance w przedsiębiorstwach, w tym doradzaniu przy opracowywaniu 
strategii przestrzegania etyki. 

Marcin Szczepański, Regional Compliance Officer - Siemens
Od 1.09.2012 Dyrektor Działu Compliance w Siemens Sp. z o.o. W Siemensie od 15 lat, doświadczenie w kraju, w tym szef Działu Treasury 
oraz Dyrektor ds. Strategii jak też 3 lata spędzone w spółkach Siemensa w Erlangen i Monachium. Od 2014 członek Komitetu ds. 
Compliance na GPW w Warszawie. Absolwent SGH (kierunek Finanse i bankowość), członek ACCA.

Katarzyna Rojek, Główny Prawnik - 4F / OTCF 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy oraz 
prawa własności intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz jako 
in-house lawyer w podmiotach z branży FMCG oraz retail fashion. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz w prawie spółek. 
Od 3 lat zawodowo związana z OTCF S.A., gdzie pełni funkcję Głównego Prawnika, kieruje pracami działu prawnego i świadczy 
kompleksową obsługę prawną spółki z zakresu bieżącego doradztwa prawnego w grupie kapitałowej OTCF, w szczególności                               
w przedmiocie wprowadzania prawnych mechanizmów zabezpieczających interesy spółek oraz prowadzenia bieżących działań 
kontrolnych i nadzorczych.

Marek Mikulski, Dyrektor Biura Prawnego ds. Obsługi Sieci- Bank BGŻ BNP Paribas
Radca prawny z ponad 20 letnim doświadczeniem zdobytym głównie z sektorze finansowym. Od 2003 r. jest związany z Grupą BNP 
Paribas / wcześniej Grupą Fortis, gdzie zarządzał przede wszystkim obsługą prawną oraz obsługą korporacyjną, odpowiedzialny m.in. za 
połączenie z Dominet Bankiem S.A., przyłączenie działalności BNP Paribas Oddział w Polsce oraz przyłączenie działalności leasingowej. 
Obecnie odpowiedzialny za organizację i zarządzanie obsługą prawną dla sieci oddziałów oraz centrów biznesowych Banku. Absolwent 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów Master of Business Administration, studiów Fortis - Harvard Business School 
Leadership Academy oraz Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i Innych Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów. 
Członek OIRP w Warszawie.

Maciej Hajewski, Regional Compliance Officer–Central Europe - Willis Towers Watson Polska
Od kilku lat związany z branżą ubezpieczeniową, począwszy od kancelarii adwokackiej Karol Rutkowski Sp.k. oraz międzynarodowej 
kancelarii prawnej Hogan Lovells. Od 2006 do 2011 roku, pracował na stanowisku prawnika w nadzorze ubezpieczeniowym Komisji 
Nadzoru Finansowego. Od 2011 roku pełni funkcję compliance najpierw w AEGON oraz AIG a obecnie na stanowisku Regional Compliance 
Officera w Willis Towers Watson odpowiedzialnego za Europę Centralną. Oprócz zagadnień compliance, zajmuje się także kwestiami 
ochrony danych osobowych oraz przestępczości finansowej. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.

współpracy z Tulane University Law School w Nowym Orleanie. W ramach wymiany międzynarodowej studiował na Uniwersytecie                                                            


