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*Propozycja bezpłatnego udziału w otwartej części
Ogólnopolskiego Kongresu Prawnego & Compliance nie dotyczy firm zewnętrznych,
w tym przypadku mowa tu o kancelariach prawnych.

Więcej informacji na stronie:
www.kongresprawny.pl
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HARMONOGRAM
OTWARTA CZĘŚĆ KONGRESU: „COMPLIANCE PO POLSKU”

13:00

Rozpoczęcie - networking

13:10

Wdrożenie regulacji z zakresu compliance i ich wpływ na organizacje
•Zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
•Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
•Projekt ustawy o odpowiedzialności pomiotów zbiorowych.
Janusz Zagrobelny, Radca Prawny – Kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy

13:50

Kodeks Etyki w organizacji – niezbędne zmiany w procedurach wewnętrznych w odpowiedzi na nowe
regulacje prawne
Magdalena Żak, Dyrektor Działu Prawnego – Johnson & Johnson Poland

14:20

Funkcja Whistleblower – status whitleblowera według nowych regulacji prawnych
Piotr Marucha, General Counsel and Proxy, Wiceprezes PSPP – ABB/PSPP

14:50

Przerwa

15:00

Debata: Compliance po polsku - czy polskie prawo to odpowiedź na potrzeby biznesu w zakresie
compliance?
•Czy ustawodawca trafnie zdiagnozował potrzeby biznesu w zakresie compliance - zagrożenia dla biznesu
wynikające z nowych regulacji prawnych.
•Czy jest potrzeba uniwersalnej regulacji systemowej w zakresie compliance dot. standardów compliance albo
whistleblowerów.
Moderator: Alina Giżejowska, Partner, Radca Prawny – Kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy
Magdalena Żak, Dyrektor Działu Prawnego – Johnson & Johnson Poland
Michał Rypiński, Senior Business Lawyer for Regional Operations Central Europe – Michelin Polska
Piotr Marucha, General Counsel and Proxy, Wiceprezes PSPP – ABB/PSPP
Natalia Korzeniecka-Walak, Head of Legal Department – Empik Group

16:00

Zakończenie
Sebastian Piątkowski / Project Manager
e-mail: sebastian.piatkowski@bmspolska.pl, tel: +48 660 270 791
BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

PRELEGENCI
Alina Giżejowska, Partner, Radca Prawny – Kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy (Moderator)

Prawnik z ponad 15-letnim doświadczeniem w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy Odpowiada m.in. za wsparcie prawne
i strategiczne klientów w sprawach szczególnego ryzyka w indywidualnych i grupowych procesach pracowniczych, obszar
międzynarodowy i współpracę z klientami zagranicznymi oraz Compliance. Doradza klientom w rozwiązaniu wrażliwych kwestii
pracowniczych, w szczególności w zakresie spraw dotyczących dyskryminacji i mobbingu, ochrony informacji poufnych, roszczeń
związanych z wypadkami przy pracy, postępowań dyscyplinarnych pracowników służby cywilnej, rozwiązania stosunków pracy
menedżerów wysokiego szczebla oraz pracowników szczególnie chronionych. Przygotowuje strategie postępowania w indywidualnych
sprawach pracowniczych i w stosunkach między pracodawcami a partnerami społecznymi. Bierze udział w wewnętrznych
postępowaniach dotyczących zgłoszeń mobbingu i dyskryminacji. Doświadczony szkoleniowiec.

Janusz Zagrobelny, Radca Prawny – Kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy

Radca prawny. Członek kancelaryjnego zespołu ds. Compliance. Pomaga pracodawcom w tworzeniu wewnętrznych aktów prawa
zakładowego, w tym we wdrażaniu dobrych standardów compliance. Reprezentuje przedsiębiorstwa w sporach sądowych związanych
z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych, w tym przede wszystkim w sprawach związanych z oskładkowaniem różnych
form zatrudnienia. Przygotowuje dla Klientów dokumentację związaną z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Pomaga
pracodawcom we współpracy z reprezentacją pracowniczą, w szczególności ze związkami zawodowymi, radami pracowników
oraz przedstawicielami załogi. Zajmuje się sprawami o charakterze transgranicznym związanymi z prawem pracy dotyczącymi m.in.
delegowania pracowników na terytorium Unii Europejskiej i poza jej terytorium.

Magdalena Żak, Dyrektor Działu Prawnego – 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”.

Michał Rypiński, Senior Business Lawyer for Regional Operations Central Europe – Michelin Polska

Radca prawny, pracuje w Michelin Polska S.A. od 2015 roku. Odpowiedzialny za wsparcie prawne i compliance w spółkach Grupy Michelin
w 6 krajach (Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia), w tym programy zgodności z prawem danych osobowych i regulacjami
antykorupcyjnymi (francuska ustawa Sapin II). Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie nieruchomości, prawie własności
intelektualnej oraz sporach sądowych.

Piotr Marucha, General Counsel and Proxy, Wiceprezes PSPP – ABB/PSPP

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.

Natalia Korzeniecka-Walak, Head of Legal Department – Empik Group

Adwokat, absolwentka programu podyplomowego LL.M. Paris I – Sorbonne oraz Szkoły Prawa Francuskiego w Łodzi organizowanej przez
Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet François Rabelais w Tours. Od 2016 roku kieruje działem prawnym grupy kapitałowej Empik, gdzie
zajmuje się szeroko rozumianą obsługą prawną spółek należących do grupy. Swoje ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobywała m.in.
w CMS Cameron McKenna, zapewniając wsparcie dla wielu międzynarodowych firm z sektora nieruchomości oraz wcześniej
w instytucjach publicznych w Polsce i we Francji. Specjalizuje się w najmie nieruchomości komercyjnych oraz prawie handlowym
obejmującym m.in. połączenia spółek, przekształcenia oraz umowy sprzedaży udziałów / akcji.

