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Zgłoś swój udział już dziś!
 530 755 339
 ewa.rokicka@bmspolska.pl
https://www.bmspolska.pl/formularz-zgloszenia/

Patronat Honorowy:

Certyfikat otrzymany na spotkaniu honorowany jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką.

Patroni Medialni:

ŚRODA | 15 maja

Część wspólna
9:00

Rola Legal Chief Officers w zarządzaniu projektami
strategicznymi firmy w środowisku compliance
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
•Metody zarządzania projektami: kaskadowe i zwinne.

12:50

Przerwa na lunch

13:50

Innowacje w usługach prawnych/compliance
•Innowacyjność, jako narzędzie optymalizacji funkcjonowania
organizacji.

•Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami w środowisku
compliance.

•Ograniczenia innowacyjności w pracy prawnika i compliance
managera.

•Komunikacja strategiczna z interesariuszami.
•Comliance – jako inspiracja dla pomysłów biznesowych
korporacji.

•Przykłady projektów innowacyjnych.
Rafał Poznalski, General Counsel & Compliance Manager
– LG Electroncis Central Europe

Olgierd Świerzewski, General Legal Counsel, Project
Management Professional PMP – Orbis / Accor Poland
10:30

Przerwa na kawę

10:40

Odpowiedzialność spółek w świetle prawa polskiego

14:50

Przerwa na kawę

15:00

Na czym polega „Asset Light” i co oznacza dla wewnętrznego
działu prawnego w spółce

•Spółka jako podmiot odpowiedzialności administracyjnej i karnej.

•Różne koncepcje zarządzania wewnętrznymi działami prawnymi:
inwestycje w aktywa wewnętrzne vs prawnik wewnętrzny,
jako „market maker” – regulator popytu i podaży usług prawnych
w organizacji.

•Obowiązki spółek z zakresu compliance, w tym przeciwdziałania
korupcji, praniu pieniędzy i innym przestępstwom.
•Spółka jako sprawca przestępstwa? Model odpowiedzialności
karnej korporacyjnej.

•Efektywność kosztowo – procesowa, skalowalność i elastyczność
wewnętrznego działu prawnego zbudowanego, jako Asset Light
i narzędzia wspomagające zarządzanie w tym modelu.

Dominika Stępińska-Duch, Partner, Adwokat
– Kancelaria Raczkowski Paruch
11:40

Przerwa na kawę

11:50

Panel dyskusyjny: Compliance w firmie – czy to inwestycja która
ma sens? Rola Prawnika we wdrażaniu programu compliance
w firmie
•Dyskusja w oparciu o raport z badania "Wewnętrzny dział prawny
i compliance – razem czy osobno?" przeprowadzonego przez
Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i kancelarię
WKB
Moderator: Waldemar Koper, Dyrektor ds. Prawnych
– Kompania Piwowarska / Prezes Zarządu – PSPP

•Prawnik wewnętrzny, jako posiadacz krytycznego know-how
dla organizacji – jego rola w modelu.
•Case study czyli jak to działa w LeasePlan.
Magdalena Kawczyńska, Head of Legal Department, Privacy
& Compliance Officer – LeasePlan Polska
16:00

Zakończenie I dnia Kongresu
•Transport z hotelu do restauracji

16:30

Przyjęcie integracyjne

Tomasz Sztyber, Senior Corporate Counsel EMEA
– Genesys Telecommunications Laboratories / Wiceprezes
Zarządu – PSPP
Piotr Marucha, General Counsel and Proxy – ABB / Wiceprezes
Zarządu – PSPP
Olgierd Świerzewski, General Legal Counsel, Project
Management Professional PMP – Orbis / Accor Poland
Aleksander Stawicki, Radca Prawny – Kancelaria WKB
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„Chciałbym pogratulować BMS Polska Group za zorganizowanie udanego i bardzo
profesjonalnego Kongresu Prawników i Compliance Managerów. Możliwość prowadzenia
merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń w wąskim gronie profesjonalistów
z zakresu compliance – moim zdaniem – stanowiła jeden z kluczowych elementów
przedmiotowego kongresu. Wiedzę zdobytą podczas dyskusji, wykorzystuję w praktyce.
Życzę dalszych sukcesów!”
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9:30

Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

CZWARTEK | 16 maja

Sekcja Prawna
9:00
9:30

Rejestracja, poranna kawa

LegalTech – transformacja i innowacje w usługach prawnych

11:50

•Wykorzystanie nowych technologii w świadczeniu usług
prawniczych:

•Czy szybkość działania prawnika można pogodzić z należytą
starannością?

- Wpływ rozwoju otoczenia biznesowego na narzędzia i sposób
świadczenia usług prawniczych

•Czy szybkość działania prawnika jest równoznaczna
z efektywnością i wydajnością?

- Narzędzia prawne, które rewolucjonizują sektor - Big Data
- Blockchain - AI:

•Czy presja czasu może usprawiedliwiać ewentualne błędy
w pracy prawnika?

* przetwarzanie języka naturalnego,

•Jak zminimalizować ryzyko występowania błędów w pracy pod
presją czasu?

* praca nad dokumentami, uczenie maszynowe,
analiza predykcyjna,

Katarzyna Rojek, Główny Prawnik – 4F/OTCF

* system ekspertowy oraz analiza umów.
- Przykłady wykorzystania nowych technologii na rynku
usług prawniczych

Jak zminimalizować ryzyko występowania błędów w pracy pod
presją czasu?

12:50

Przerwa na lunch

•Prawnik w rzeczywistości nowych technologii:
- Cechy prawnika w rzeczywistości nowych technologii

Część Wspólna

- Zalety i wady wykorzystania nowych technologii w świadczeniu
usług prawniczych
Edyta Snakowska-Estorninho, Dyrektor Działu Prawnego
i Compliance – Pratt & Whitney Rzeszów

13:40

Panel dyskusyjny: Od prawnika wewnętrznego do członka kadry
zarządzającej

10:30

Przerwa na kawę

•Jakie są obecnie konieczne umiejętności, aby być dobrym
prawnikiem wewnętrznym?

10:40

Prawo i sztuczna inteligencja - dział prawny przyszłości

•Czego oczekuje się od prawników wewnętrznych w dużych
organizacjach?
•Jak sprawić, by organizacja postrzegała departament prawny, jako
kluczowy i strategiczny element w swojej działalności?

•Czym jest sztuczna inteligencja? - czy to droga z której nie ma
odwrotu?

•Jak powinien działać prawnik in-house, aby skutecznie wpływać
na decyzje biznesowe swojej organizacji i czy skuteczność zawsze
wymaga pełnienia funkcji w ramach kadry zarządzającej?

•Robot już idzie po Twojego prawnika !!! – rzecz o tym czy prawnik
powinien się bać sztucznej inteligencji?
•Teraźniejszość vs. Przyszłość – to już się dzieje!!! – czyli pięć
obszarów w których już dziś sztuczna inteligencja pomaga
w pracy prawnikom.

Moderator: Maciej Szczepański, Head of Legal – OLX Group
Poland
Piotr Sabat, Dyrektor Działu Prawnego – FM Logistic Group /
Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu – Mostostal Płock

•Jak sztuczna inteligencja wpłynie na zawód prawnika?
•Sztuczna inteligencja a etyka prawnicza - rzecz o robotach
i o moralności.

Krzysztof Mazurek, Head of Law, Patents and Compliance CEE
– Bayer

Piotr Sabat, Dyrektor Działu Prawnego – FM Logistic Group /
Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu – Mostostal Płock
11:40

Katarzyna Rojek, Główny Prawnik – 4F/OTCF
Edyta Snakowska-Estorninho, Dyrektor Działu Prawnego
i Compliance – Pratt & Whitney Rzeszów

Przerwa na kawę
14:40

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów

“Konferencje organizowane przez firmę BMS Polska 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

CZWARTEK | 16 maja
Sekcja Compliance
9:00
9:30

Rejestracja, poranna kawa

Odpowiedzialni prawnicy: współpraca z biznesem w celu
zapewnienia wsparcia dla innowacji korporacyjnych
•Miliony szans czy setki zagrożeń – różne oceny tych
samych pomysłów?
•Kierunek jest jeden… - jak realizować strategię nie
zapominając o ryzyku.

Część Wspólna

13:40

•Jakie są obecnie konieczne umiejętności, aby być dobrym
prawnikiem wewnętrznym?

•Przetrwają najsilniejsi? Czyli kto? O zrozumieniu i zaufaniu
słów kilka.

•Czego oczekuje się od prawników wewnętrznych w dużych
organizacjach?

Stanisława Świst-Zawada, Dyrektor Departamentu Prawnego
i Compliance – LINK4 TU

•Jak sprawić, by organizacja postrzegała departament prawny, jako
kluczowy i strategiczny element w swojej działalności?

Mariusz Rosa, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu
i Innowacji – LINK4 TU
10:30
10:40

•Jak powinien działać prawnik in-house, aby skutecznie wpływać
na decyzje biznesowe swojej organizacji i czy skuteczność zawsze
wymaga pełnienia funkcji w ramach kadry zarządzającej?

Przerwa na kawę

Moderator: Maciej Szczepański, Head of Legal – OLX Group
Poland

Wykorzystanie filozofii i narzędzi Lean w kreowaniu Kultury
Compliance

Piotr Sabat, Dyrektor Działu Prawnego – FM Logistic Group /
Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu – Mostostal Płock

•Czym jest Lean?

Krzysztof Mazurek, Head of Law, Patents and Compliance CEE
– Bayer

•Oznaki, że proces dojrzał do zmiany.
•Obszary poprawy i narzędzia :

Katarzyna Rojek, Główny Prawnik – 4F/OTCF

- Problem Solving - Mapowanie procesu

Edyta Snakowska-Estorninho, Dyrektor Działu Prawnego
i Compliance – Pratt & Whitney Rzeszów

- Identyfikacja przyczyn (Root Cause Analysis / Drzewo
/ 5 x Dlaczego)
- Definicja problemu
- Plan działań i wykorzystanie Daily Management
•Fundament inicjatywy zmian.
•Szanse i wyzwania.
Marta Jastrzębska, Regional Legal Counsel, Compliance & Data
Privacy Officer – Philips Polska
11:40

Przerwa na kawę

11:50

Trade Compliance jako innowacja w zakresie zarządzania
„Indirect tax” i obrotem międzynarodowym w przedsiębiorstwie
•Czym jest Trade Compliance?
•Funkcja i struktura Trade Compliance.
•Cechy dobrego programu Trade Compliance.
•Sposoby zarządzania Trade Compliance w przedsiębiorstwie.
•Zarządzenie Brexit’em jako przykład wykorzystania roli Trade
Compliance w przedsiębiorstwie.
Anna Żurawiecka, International Trade Compliance Manager
– Energizer

12:50

Przerwa na lunch

Sebastian Piątkowski / Project Manager
e-mail: sebastian.piatkowski@bmspolska.pl, tel: 660 270 791
BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Panel dyskusyjny: Od prawnika wewnętrznego do członka kadry
zarządzającej

14:50

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów

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

Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową,
wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza
Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru
compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association
Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.

Piotr Sabat, Dyrektor Działu Prawnego - FM Logistic Group / Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu - Mostostal Płock

Z wykształcenia Prawnik i Ekonomista. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Executive Master
of Business Administation (MBA) w Wiedniu oraz studia doktoranckie z Prawa i z Ekonomii w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył również studia podyplomowe
z zarządzania i audytu na UJ, z windykacji należności na SGH oraz z negocjacji i mediacji na SWPS. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywał
w międzynarodowych przedsiębiorstwach sektora logistycznego – GEFCO Group, gdzie pełnił funkcje szefa działu prawnego odpowiedzialnego za obsługę
prawną spółki w Polsce oraz FM Logistic, gdzie pełnił różne funkcje specjalistyczne i kierownicze związane z obsługą prawną i realizacją projektów, w tym
funkcje Dyrektora ds. Prawnych odpowiedzialnego za pełną obsługę prawną i zarządzanie projektami w aktywności transportu międzynarodowego
na poziomie całej grupy FM. Jest również członkiem Rady Nadzorczej spółki Mostostal Płock S.A. oraz członkiem Komitetu Audytu Mostostal Płock S.A.
a także właścicielem firmy consultingowej SCG Sabat Consulting Group.

Anna Żurawiecka, International Trade Compliance Manager - Energizer

International Trade Compliance Manager w Energizer Central Europe Ltd. Ponadto Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog.
Posiada uprawnienia agenta celnego. Wieloletni praktyk, konsultant w dziedzinie trade compliance. Uczestnik licznych krajowych jak i międzynarodowych
konferencji. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej.
Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Autorka licznych artykułów
specjalistycznych i współautorka publikacji o tematyce z prawa przewozowego.

Olgierd Świerzewski, General Legal Counsel, Project Management Professional PMP - Orbis/Accor Poland

Radca Prawny, od siedmiu lat pracuje jako General Legal Counsel i Compliance Officer w Orbis SA i Accor Polska Sp. z.o.o., odpowiedzialny za Europę Wschodnią.
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 partnera
w Kancelarii Łukowicz Świerzewski i Wspólnicy. Posiada tytuł Project Management Professional nadawany przez amerykański Project Management Institute.
Specjalista z zakresu transakcji M&A, prawa nowych technologii oraz zarządzania projektami. Nominowany w 2018 do prestiżowej nagrody Global In–House
of the Year przez renomowany brytyjski magazyn The Lawyer.

Stanisława Świst-Zawada, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance - LINK4 TU

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu działem prawnym i compliance w zakładach ubezpieczeń. W ramach dotychczasowej
praktyki zawodowej uczestniczyła w wielu innowacyjnych i wielopłaszczyznowych projektach (w tym tworzenie zakładu ubezpieczeń życiowych, sprzedaż
portfela zakładu ubezpieczeń, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa zagranicznego zakładu ubezpieczeń). Wpisana na listę najbardziej
wpływowych prawników przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej (GC Powerlist Legal 500). Absolwentka Wydziału Prawa KUL, oraz studiów
podyplomowych Polsko - Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń ENAss-PIU o specjalizacji prawo ubezpieczeń.

Mariusz Rosa, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu i Innowacji - LINK4 TU

Od 12 lat związany z branżą ubezpieczeniową, absolwent MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialny w LINK4 za współpracę
z partnerami biznesowymi z zakresu Affinity i Bancassurance oraz za szeroko rozumiany obszar innowacji w sektorze ubezpieczeń. Pasjonat nowych
technologii, od 2018 roku wspólnie z zespołem realizuje projekty z zakresu Robotyzacji i Automatyzacji Procesów (RPA). Prywatnie ojciec dwójki dzieci,
w wolnych chwilach lubi podróżować i jeździć na rowerze.

Maciej Szczepański, Head of Legal, Commercial Proxy - OLX Group Poland

Od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Działu Prawnego i Prokurenta w Grupie OLX, która należy do międzynarodowego koncernu mediowego NASPERS. Lata
2011-2016 spędził w Dziale Prawnym Grupy Allegro, gdzie zajmował się obsługą prawną spółek z branży nowych technologii w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia doktoranckie
na macierzystej uczelni, Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez University of Cambridge, Europejskie Studia Specjalne w Centrum
Studiów Europejskich im. Jeana Monneta oraz Podyplomowe Studia Prawa Bankowego i Bankowości współorganizowane przez Narodowy Bank Polski.
Aktualnie uczestnik studiów MBA Executive organizowanych przez Georgia State University w Atlancie (USA) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Notowany w wiodącym międzynarodowym rankingu Legal500. W 2017 w ramach edycji Legal 500GC Powerlist, uznany został za jednego ze 120 najbardziej
wpływowych i innowacyjnych prawników przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej, a w 2018 dział prawny pod jego kierownictwem został również
wyróżniony w ww. rankingu.

Tomasz Sztyber, Senior Corporate Counsel EMEA - Genesys Telecommunications Laboratories / Wiceprezes Zarządu - PSPP

Radca Prawny posiadający ponad 25 lat doświadczenia w obsłudze firm z branży telekomunikacyjnej. Posiada unikalne doświadczenie w zarządzaniu
międzynarodowymi zespołami prawnymi i obsługą działalności prowadzonej na skalę globalną. Początkowo w Lucent Technologies, następnie
w Alcatel-Lucent, a obecnie w Genesys Telecommunications Laboratories kierował Działem Prawnym w różnych, zmieniających się w czasie,
międzynarodowych obszarach geograficznych. W końcowym okresie swojej pracy jako Szef Regionalnego Działu Prawnego, kierował zespołem złożonym
z kilkudziesięciu prawników z kilkunastu krajów i był odpowiedzialny za obsługę prawną w ponad 40 krajach. W ostatnim okresie pracy dla Alcatel-Lucent
i Nokii odpowiedzialny za koordynację obsługi prawnej programu partnerskiego na całym świecie, a obecnie w Genesys Telecommunications Laboratories
odpowiada za obsługę całej działalności firmy na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Współzałożyciel i Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników
Przedsiębiorstw.

PRELEGENCI
Magdalena Kawczyńska, Head of Legal Department, Privacy & Compliance Officer - LeasePlan Polska

Prawnik z blisko 20 letnim doświadczeniem w pracy w sektorze finansowym na stanowiskach eksperckich. Od 2006 roku tworzy i rozwija wewnętrzny dział
prawny w LeasePlan Fleet Managment (Polska) Sp. z o.o. – lidera w sektorze firm leasingujących i zarządzających flotami samochodów stanowiącym część
grupy o zasięgu globalnym, należącej do LeasePlan Corporation N.V z siedzibą w Holandii. Doświadczenie w instytucjach finansowych zdobywała od 1999
roku, jako specjalista w dziale doradztwa podatkowego w Banku Pekao S.A., później w dziale podatków międzynarodowych E&Y. Od 13 lat związana z firmą
LeasePlan, gdzie kieruje działem prawnym spółki. Oprócz bieżącej obsługi prawnej, koncentruje się na zagadnieniach compliance a od 2015 roku pełni rolę
„Privacy oficera- lokalnego specjalisty prawnego w zakresie ochrony danych osobowych.

Katarzyna Rojek, Główny Prawnik - 4F/OTCF

Adwokat, specjalizuje się w realizacji projektów prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz jako corporate lawyer
w podmiotach z branży FMCG oraz retail fashion. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie korporacyjnym oraz prawie międzynarodowym.
Od 5 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.

Rafał Poznalski, General Counsel & Compliance Manager - LG Electroncis Central Europe

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Executive Master Business Administration w Akademii Leona Koźmińskiego.
Ukończył kilka kierunków studiów podyplomowych, w tym z zakresu compliance, prawa własności intelektualnej, psychologii oraz zarządzania. Zdobywał
doświadczenie zawodowe w wiodących warszawskich kancelariach, a od 10 lat związany z korporacją LG, gdzie obecnie piastuje stanowisko LG Electronics
Central Europe General Counsel & Compliance Manager. Dwa lata z rzędu wpisany na listę najbardziej wpływowych prawników w Europie Środkowej
i Wschodniej (GC Powerlist Legal 500 za rok 2017 i 2018)

Marta Jastrzębska, Regional Legal Counsel / Compliance & Data Privacy Officer - Philips Polska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowych Studiów z Prawa Spółek oraz Fuzji
i Przejęć w Szkole Głównej Handlowej Warszawie, uczestniczka Studiów Doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk o specjalizacji Prawo własności
intelektualnej, studiów z zakresu Prawa Konkurencji (również w PAN), a także studiów LLM w zakresie międzynarodowych aspektów prawnych obrotu
gospodarczego. Certyfikowany Compliance Officer, arbiter oraz mediator. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej firm zdobyte m.in.
u jednego z wiodących globalnych graczy w dziedzinie usług komunikacji marek, multimediów, mediów cyfrowych i kreatywnych. Aktualnie zajmuje pozycję
Regionalnego Radcy Prawnego dla dystryktu Północnego (Personal Health) w PHILIPS Polska doradzając z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego,
prawa reklamy, praw autorskich i znaków towarowych oraz w kwestiach przestrzegania zasad korporacyjnych (Compliance).

Krzysztof Mazurek, Head of Law, Patents and Compliance CEE - Bayer

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.
Edyta Snakowska-Estorninho, Dyrektor Działu Prawnego i Compliance - Pratt & Whitney Rzeszów
Zarządza Działem Prawnym i Compliance w PRATT & WHITNEY S.A. / grupa UTC, gdzie odpowiada za kwestie prawne, compliance i etykę, wcześniej przez
wiele lat związana z doradztwem prawnym na rzecz biznesu infrastrukturalnego, nieruchomościowego i technologicznego, pełniła funkcje m.in. dyrektora
działu prawnego w Veolia, Simon Ivanhoe/Cefic, general counsel w Neinver Polska oraz współpracownika kancelarii prawnych; arbiter SIDIR, autorka
praktycznych komentarzy, zwłaszcza z obszaru prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, cywilnego - publikowanych w prasie i wydawnictwach
specjalistycznych. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Cambridge University w zakresie prawa europejskiego, ALK (International
Commercial Law, Prawo Nowoczesnych Technologii) oraz INP PAN – Prawo Konkurencji. Ukończyła aplikację sadową i adwokacką. Uczestniczy w wielu
zawodowych szkoleniach dotyczących umiejętności menadżerskich ( m.in Thayer Leader Development Group (TLDG) at West Point). W 2018 otrzymała tytuł
„Lew Koźmińskiego w kategorii Prawnik”.

Waldemar Koper, Dyrektor ds. Prawnych - Kompania Piwowarska / Prezes Zarządu - 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.

Piotr Marucha, General Counsel and Proxy - ABB / Wiceprezes Zarządu - 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.

Aleksander Stawicki, Radca Prawny - Kancelaria WKB

Nadzoruje projekty związane z przygotowaniem i wdrażaniem programów compliance. Doradzał w tym zakresie największym przedsiębiorcom m. in. z branży
FMCG, energetycznej, chemicznej, ubezpieczeniowej, logistycznej oraz budowlanej. Powszechnie zaliczany do najlepszych polskich specjalistów w zakresie
prawa konkurencji (rekomendowany jako wiodący specjalista przez takie międzynarodowe rankingi jak Chambers Europe (Band 1), The Legal 500 EMEA
(Leading Individual) czy Who’s Who Legal (Thought Leader). Doradza klientom w zakresie wszelkich aspektów zgodności ich działalności z prawem konkurencji.
Był zaangażowany w wiele postępowań przed organami ochrony konkurencji oraz przed organami regulacyjnymi, jak również przed sądami rozpatrującymi
sprawy z zakresu ochrony konkurencji, ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Autor wielu cenionych publikacji
z zakresu prawa konkurencji – w tym dwóch edycji wydania komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Wolters Kluwer, 2010 i 2016).
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