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Prawo & Compliance

„Kongres Prawny & Compliance, w którym miałam przyjemność uczestniczyć 16-17 
maja, był na wysokim poziomie zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym. Sekcja 
stricte prawna, była bardzo przydatna z praktycznego punktu widzenia, co jest 
kluczowe w tego typu przedsięwzięciach. To samo dotyczy wykładów prawników 
korporacyjnych: ich dobór personalny jak i wybór omawianych tematów, świadczą o 
Państwa profesjonalizmie.”
Agnieszka Kochańska, Auchan Polska
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9:00 Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem prawnym.
•Ryzyko prawne a ryzyko braku zgodności.
•Proces zarządzania ryzykiem.
•Identyfikacja i pomiar ryzyka prawnego. 
•Monitorowanie i kontrola ryzyka prawnego.
•Raportowanie ryzyka prawnego.
•Ograniczanie ryzyka prawnego i przeciwdziałanie mu.
Agnieszka Modras, Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej – 
Bank Pocztowy S.A.

Przerwa na kawę

Wirtualna przestępczość – realne zagrożenie.
•Oblicza cyberataku – social engineering scams:
-Aktualne zagrożenia dla firm. Wielomilionowe wyłudzenia i 
kradzieże towaru
-Konsekwencje i komplikacje po ataku: ile można stracić?
•Wirtualna mafia:
-Jak działają międzynarodowe grupy przestępcze?
-Zagrożenie wewnętrzne – nieuczciwi pracownicy.
-Czy można uniknąć ataku? Podstawowe zasady bezpieczeństwa.
•Środki zaradcze:
-Jak odzyskać utracone zasoby?
-Współpraca z organami ścigania – jak wspierać toczące się 
śledztwo?
-Kiedy śledztwo to za mało – rola prawników i firm 
detektywistycznych.
Jan Rysiński, Adwokat, Senior Associate – Kancelaria Łaszczuk i 
Wspólnicy
Preston Smith, Detektyw, Konsultant Risk Intelligence w 
regionie Europy Środkowschodniej. Założyciel i Szef CDDI w 
Polsce oraz w Rumunii

Przerwa na lunch

9:45

10:45

11:00

PANEL DYSKUSYJNY: Compliance w sektorze nieregulowanym – 
modele oraz rozwiązania wdrażane przez firmy.
•Jak wewnętrzne standardy etyczne wpływają na współpracą z 
partnerami biznesowymi, wizerunek firmy i zarządzanie 
pracownikami.
•Praktyczne aspekty wdrażania i funkcjonowania Compliance 
Management Systems 
•Struktura Compliance oraz zasady współpracy Compliance z 
innymi działami.
•Whistleblowing - wsparcie i ochrona sygnalistów.
•Polityka prezentowa- zasady wręczania i przyjmowania 
prezentów przez członków władz i pracowników.
•Zarządzanie problemem konfliktu interesów.
•Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 
ochrona danych osobowych oraz postępowanie z informacjami 
poufnymi.
•Raportowanie o nieprawidłowościach, nadzór nad zgodnością, 
procedury, szkolenia.
Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, Dyrektor Departamentu 
Prawnego i Regulacyjnego – Wonga.com (Moderator)
Małgorzata Lenarczyk-Brachet, Dyrektor Prawny Eksploatacji – 
Auchan Polska 

Przerwa na kawę

Mobbing, a dyskryminacja – w praktyce i orzecznictwie.
•Mobbing, a dyskryminacja – porównanie pojęć w świetle 
obowiązujących regulacji prawnych, odpowiedź na pytanie czy 
mobbing może być także dyskryminacją?
•Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji 
wdrażane przez pracodawców w świetle obowiązujących regulacji 
prawnych i orzecznictwa.
•Pozycja dowodowa pracodawcy w przypadku powstania roszczeń 
z tytułu mobbingu oraz dyskryminacji.
•Case stady – panel dyskusyjny na temat procedur 
antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.
Monika Zbrojewska, Radca Prawny – Boryszew S.A.

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

Wieczorna integracja
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CZWARTEK | 9 listopada

Francuska eksterytorialna regulacja 
antykorupcyjna Sapin II. Wykorzystanie Sapin II 
jako benchmark dla podmiotów niefrancuskich.
•Międzynarodowy kontekst walki z korupcją.
•Sapin II – podstawowe obowiązki i regulacje.
•Eksterytorialność i kary przewidziane w ustawie 
Sapin II.
•Co robimy w Orange Polska.  
Sławomir Chmielewski, Dyrektor Biura Zarządzania 
Zgodnością – Orange Polska 

Przerwa na kawę

Przeciwdziałanie korupcji w organizacji – na 
przykładzie PepsiCo.
•Korupcja – rozumienie, T I index.
•Zestaw antykorupcyjny = polityki AB, T&E, Gifts. 
•Szkolenia, czyli recepta na klucz do sukcesu.
•Ryzyko związane ze współpracą z partnerami 
biznesowymi (“third parties”) – jak przeciwdziałać?
Maria Marczewska-Kosińska, Compliance Director 
– PepsiCo

Przerwa na lunch

9:45

10:45

11:00

Rola Compliance Officera na przykładzie Royal 
Bank of Scotland.
•Umiejscowienie CO w organizacji, linie raportowe.
•Zakres obowiązków.
•Współpraca z innymi jednostkami.
Anna Kwiatkowska, Head of Compliance – RBS 
Bank S.A.

Przerwa na kawę

Budowanie programów zgodności i kontroli 
wewnętrznej w strukturach nowotworzonego SSC.
•Tworzenie funkcji i zespołu Compliance „od 
podstaw” i w oparciu o potrzeby biznesu.
•Wyzwania zgodności procesów w modelu migracji 
„lift&shift” oraz „new global processes”.
•Przenoszenie i integrowanie kontroli wewnętrznej w 
strukturach SSC.
•Budowanie platformy dla obsługi różnych systemów 
prawnych.
•Wykazywanie efektywności funkcji compliance.
Malgorzata Lazar, Head of Risk & Compliance          
– Coty Polska

Planowane zakończenie II dnia spotkania, 
wręczenie certyfikatów

13:00

14:00

14:15

Sekcja Compliance

9:30 Rejestracja, poranna kawa

12:00
15:15
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“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.”
Magdalena Żak, Johnson & Johnson Poland

Stowarzyszenia branżowe w świetle prawa 
konkurencji.
•Stowarzyszenie jako współdziałanie konkurentów.
•Wytyczne unijne. 
•Badania rynkowe.
•Zbieranie danych i wymiana informacji.
Krzysztof Mazurek, (Head of Law, Patents and 
Compliance – Bayer Polska

Przerwa na kawę

Rewolucja czy ewolucja – zarządzanie zmianą w 
obszarze prawnym spółki kapitałowej.
•Zdefiniowanie potrzeb co do skali i sposobu obsługi 
prawnej.
•Proces wdrażania zmian przy jednoczesnym 
zachowaniu ciągłości obsługi prawnej spółki.
•Biuro prawne a kancelaria zewnętrzna - współpraca 
(&) czy konkurencja (vs).
•Rozliczenie efektywności zmian w obszarze 
prawnym.
Piotr Bielarczyk, Dyrektor Departamentu Prawnego 
– Bank Gospodarstwa Krajowego 

Przerwa na lunch

9:45

10:45

11:00

Dział prawny jako wsparcie ekspansji zagranicznej 
- wspólne cele, różne drogi.
•Współpraca i współdziałanie biznes – prawo.
•Wytyczne, standardy, obrót dokumentów.
•Centrala + kilkanaście zagranicznych spółek 
zależnych.
Anna Atanasow, Prawnik, General Counsel, Global 
Markets – CCC S.A.

Przerwa na kawę

Standaryzacja kompetencji Managementu w spółkach 
zależnych Grupy Kapitałowej.
•Audyt delegacji i uprawnień.
•Ustalenie optymalnego katalogu kompetencji.
•Delegacja uprawnień w poszczególnych krajach.
•Wnioski.
Michał Westerlich, Head of Legal and Corporate Audit – 
Selena FM S.A.

Planowane zakończenie II dnia spotkania, 
wręczenie certyfikatów
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Sekcja Prawna

9:30 Rejestracja, poranna kawa

12:00

15:15
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PRELEGENCI

Jan Rysiński, Adwokat, Senior Associate - Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy  
Specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażowych, a także doradztwie z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawno-karnych aspektów prowadzenia biznesu. Jego praktyka obejmuje doradztwo i reprezentowanie zagranicznych i polskich klientów 
w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, zarówno w śledztwie, jak i w postępowaniu sądowym. Specjalizuje się w sprawach 
dotyczących oszustw i kradzieży popełnianych na szkodę klientów, w tym w szczególności w sprawach wyłudzeń popełnianych przy 
wykorzystaniu metod social engineering. Ma doświadczenie we współpracy z organami ścigania przy śledztwach dotyczących 
przestępstw popełnianych na szkodę klientów za granicą, wymagających koordynacji działań podejmowanych w różnych jurysdykcjach.

Preston Smith, Detektyw, Konsultant Risk Intelligence w regionie Europy Środkowschodniej. Założyciel i Szef CDDI w 
Polsce oraz w Rumunii
Licencjonowany polski detektyw, specjalizujący się w dziedzinie Business i Risk Intelligence w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. 
Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy wywiadowczej na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Zajmuje się 
wsparciem w procesach negocjacyjnych i inwestycyjnych, jest także ekspertem posiadającym doświadczenie w prowadzeniu obserwacji 
oraz operacji prowokacyjnych, uzyskując przy tym materiał dowodowy o pełnej dopuszczalności sądowej, który z sukcesem był 
wykorzystany w wygranych procesach sądowych w ramach postępowań przed sądami państw obcych. Specjalizuje się w przeciwdziałaniu 
i wykrywaniu przestępstw typu Social Engineering Scam, karuzel VAT, oszustw i malwersacji, handlu ludźmi, czy też nadużyć 
korporacyjnych. Jest również konsultantem w sprawach o wysokiej wrażliwości dla największych agencji Risk Intelligence działających w 
Europie Środkowej, Południowej oraz Wspólnocie Niepodległych Państw.

Michał Westerlich, Head of Legal and Corporate Audit - Selena FM S.A. 
Radca prawny, dyrektor departamentów prawnych, audytu oraz Compliancowych, doświadczenie zdobywał zarówno w kancelariach 
prawnych jak i jako in-house counsel w obsłudze prawnej spółek o zasięgu międzynarodowym. Obecnie globalny szef departamentu 
prawnego i  audytu w spółce notowanej na GPW. Koordynuje pracę prawników wewnętrznych, audytorów oraz kancelarii zewnętrznych we 
wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. W Grupie Selena dba o sprawną obsługę prawną centrali oraz spółek zależnych, identyfikowanie 
ryzyk i nadużyć oraz zapobieganie im.

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, Dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacyjne - Wonga.com
Radca prawny, Compliance officer, od 2014 roku kieruje Departamentem Prawnym i Regulacyjnym Wonga.pl, spółce wchodzącej w skład 
brytyjskiej grupy kapitałowej oferującej pożyczki online. Autorka licznych publikacji. Jest członkiem Komisji Etyki w Konferencji 
Przedsiębiorstw Finansowych. Stypendystka Universita degli studi w Maceracie oraz Uniwersytetu Ernst Arndt Moritz w Greifswaldzie. 
Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursu prawa własności 
intelektualnej organizowanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO. W 2016 r. uzyskała tytuł LL.M. Członek 
Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, a także Stowarzyszenia Compliance Polska. Od 2017 roku słuchaczka studiów 
Executive Master of Business Administration prowadzonych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Państwowej Akademii Nauk.

Krzysztof Mazurek, Head of Law, Patents and Compliance CEE - Bayer Polska
Karierę zaczynał w międzynarodowej kancelarii prawnej doradzając firmom farmaceutycznym w zakresie regulacji sektorowych oraz 
zamówień publicznych. Następnie pracował w dziale procesowym amerykańskiej kancelarii prawnej zajmując się prawem karnym 
gospodarczym, wspierając firmy z różnych sektorów w obliczu postepowań sądowych, wyjaśniających, inwestygacji oraz prowadząc 
szkolenia z tego zakresu. Karierę in-house rozpoczął w Eli Lilly prowadząc obsługę prawną firmy w Europie środkowo-wschodniej. Obecnie 
kieruje działem Legal & Compliance w Bayer w regionie CEE. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa konkurencji, reklamy i promocji, 
Compliance oraz danych osobowych. Adwokat. Członek Warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej.

Piotr Bielarczyk, Dyrektor Departamentu Prawnego - Bank Gospodarstwa Krajowego
Dyrektor Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego, radca prawny z 16-letnim stażem zawodowym, w tym 9 lat w 
czołowej polskiej kancelarii. Poprzednio Dyrektor Zarządzający Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A. (2012-2016) i Dyrektor 
Departamentu Mienia Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa (2016). 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), starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zasiada w radach 
nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalizacja: spory sądowe i arbitrażowe, prawo korporacyjne i konstytucyjne. Autor kilkudziesięciu 
publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych z zakresu procedury cywilnej, prawa konstytucyjnego, języka 
prawnego i antropologii prawa. Ekspert komisji sejmowych, jeden z fundatorów i Członek Rady Fundatorów Fundacji Academia Iuris, 
największej polskiej kliniki prawa.

Małgorzata Lenarczyk-Brachet, Dyrektor Prawny Eksploatacji - Auchan Polska
Radca prawny, od 7 lat Dyrektor Prawny Eksploatacji Auchan Polska, wcześniej  odpowiedzialna za pracę  komórki  Działu Prawa  Pracy i 
relacji ze związkami zawodowymi w Dziale HR. We Francji ukończyła studia podyplomowe Zarządzania Strategicznego Francuskiego 
Instytutu Zarządzania w Dijon oraz Akademię Coachingu  w Paryżu, uzyskując certyfikat coacha.  



PRELEGENCI

Sławomir Chmielewski, Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością - Orange Polska 
W Orange Polska obecnie jako Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer, wcześniej jako Dyrektor i Wicedyrektor 
odpowiedzialny za sprawy prawne i regulacyjne. Był również związany jako manager i pełnomocnik zarządu 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.

Maria Marczewska-Kosińska, Compliance Director - PepsiCo
Adwokat, podczas wieloletniej praktyki prawniczej zdobyła bogate doświadczenie zawodowe zarówno prowadząc indywidualną kancelarię 
adwokacką jak i współpracując z międzynarodowymi firmami konsultingowymi jak Arthur Andersen czy też z międzynarodową kancelarią 
prawną Dewey Ballantaine Grzesiak sp.k. (obecnie Greenberg Taurig). Od 11 lat związana z PepsiCo, początkowo kompleksowo doradzając 
spółkom z grupy PepsiCo w ramach działu prawnego, obecnie odpowiedzialna za dział Compliance w obszarze Europy i Afryki 
Subsaharyjskiej.

Anna Kwiatkowska, Dyrektor Departamentu Compliance - RBS Bank S.A.
Posiada 13 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności w międzynarodowych instytucjach finansowych. 
Kieruje Departamentem Compliance w RBS. Specjalizuje się we wdrażaniu globalnych procedur, procesów i systemów IT dostosowując je 
do lokalnych wymogów regulacyjnych oraz najlepszych praktyk rynkowych. Posiada również duże doświadczenie we współpracy z 
organami nadzoru - KNF, GIIF. Ze względu na prace zarówno w Banku jak i centrum operacyjnym, w obszarze zainteresowania znajdują się 
nie tylko zagadnienia monitorowania i nadzoru obszaru sprzedaży i oferowania produktów klientom korporacyjnym, kontroli przepływu 
informacji poufnych czy konfliktu interesów ale również obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i korupcji (ABC). Członek 
Stowarzyszenia Compliance Polska, ICA.

Malgorzata Lazar, Head of Risk & Compliance - Coty Polska
Profesjonalistka w zakresie ładu korporacyjnego i zgodności w biznesie. Doświadczenie zdobywała zarządzając biurem zarządu w Grupie 
Onet.pl, następnie działem kontroli wewnętrznej i zgodności w spółkach Philip Morris International SSC Kraków oraz IAG GBS. Aktualnie 
odpowiada za kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem i SOX compliance w globalnym projekcie związanym z tworzeniem trzech 
Shared Service Centers (w Polsce, Malezji i US). Współpracuje z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej jako kierownik merytoryczny i 
wykładowca na studiach podyplomowych Compliance w Organizacji.

Anna Atanasow, Prawnik, General Counsel, Global Markets - CCC S.A.
Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w 
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