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ZAPOZNAJ SIĘ Z ROZWIĄZANIAMI TAKICH FIRM JAK:

Jakub Kosicki, Dyrektor Departamentu Prawnego, Radca Prawny - Pekao Bank Hipoteczny
Radca prawny od 2017 r. kierujący pracami Departamentu Prawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A. Odpowiada za prawne aspekty strategicznych 
projektów Banku, w szczególności z zakresu bankowości hipotecznej, listów zastawnych, regulacji obszaru bankowego i transferu wierzytelności. Od września 
2018 r. także prokurent Banku. Wcześniej przez 6 lat związany z kancelarią RK Legal, w której jako adwokat specjalizował się w tematyce nieruchomości                    
oraz inwestycji budowlanych. Jako Koordynator Departamentu Nieruchomości zajmował się bieżącym zarządzaniem zespołem oraz koordynował projekty due 
diligence nieruchomości i projekty inwestycyjne.

Oskar Filipowski, Compliance Officer - Polpharma
Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca oraz doradcą biznesowy. W swojej karierze zawodowej był związany m.in. z dużymi międzynarodowymi 
firmami z branży finansowej oraz górniczej. W chwili obecnej jest Compliance Officerem odpowiedzialnym za globalny system zarządzania zgodnością                             
w Grupie Polpharma. W ramach swojej aktywności zawodowej interesuje się zagadnieniami z zakresu compliance, zarządzania ryzykiem, kształtowania prawa, 
prawa konkurencji oraz nowych technologii.

Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw - Wolters Kluwer Polska
W Wolters Kluwer od 13 lat. Zaczął od bycia testerem programów dla prawników i notariuszy, gdzie poznał procesy i wymagania tych branż. Następnie 
kierował działem testów, zarządzał projektami IT i był szefem działu IT zajmującego się zaawansowanymi rozwiązaniami eksperckimi. Doświadczenie zdobyte 
podczas zarządzania ludźmi i wiedza analityczna zaowocowała stworzeniem i późniejszym zarządzaniem działem analizy i zapewnienia jakości. Organizator 
Global Legal Hackathon 2018 i 2019 w Polsce. Członek jury LegalTechDay. Autor wielu opinii i członek wielu dyskusji na temat rozwoju technologii prawnej. 
Twórca i właściciel dwóch startupów, jeden dotyczy gier miejskich, a drugi inteligentnego podejścia do zarządzania ogrodem domowym.

Edyta Snakowska-Estorninho, GC/Dyrektor dz. prawnego i Compliance dla spółek KPMG
Przez wiele lat związana z doradztwem prawnym na rzecz biznesu infrastrukturalnego, nieruchomościowego i technologicznego, pełniła funkcje                                    
m.in. dyrektora dz. prawnego w grupie Veolia, współpracowała również z kancelariami prawnymi; arbiter SIDIR, autorka praktycznych komentarzy, zwłaszcza 
z obszaru prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego oraz 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 sądową i adwokacką. W 2018 otrzymała tytuł 
„Lew Koźmińskiego w kategorii Prawnik” a w 2019 znalazła się w trojce wyróżnionych laureatów konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw.

Łukasz Taras, Kierownik Wydziału Zarządzania Zgodnością, Orange Polska
Z branżą telekomunikacyjną związany od przeszło 15 lat. Początkowo w Wydziale Ofert Ramowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedzialny za 
prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania bądź zmiany warunków ofert w zakresie dostępu telekomunikacyjnego. Od 2007r. 
związany z Grupą Orange Polska – jako Kierownik Działu Wsparcia Prawnego Pionu Obsługi Klientów (PTK Centertel Sp. z o.o.). Od 2013 w Wydziale 
Zarządzania Zgodnością Orange Polska S.A. – jednostce odpowiedzianej za wdrożenie programu Compliance w Orange Polska i podmiotach zależnych.

Piotr Sabat, Dyrektor Działu Prawnego - FM Logistic
Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich                    
z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk , studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies                        
w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkołe 
Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwesytecie SWPS. Posiada ponad 14 – letnie doświadczenie prawne                                       
i biznesowe, które prócz obecnych aktywności zawodowych zdobywał w GEFCO Group, Wyższej Szkołe Zarządzania i Prawa w Warszawie oraz w kancelariach 
prawniczych.

Anna Żurawiecka, International Trade Compliance Manager - Energizer Central Europe
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. Ponadto Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta 
celnego.

Wojciech Dmochowski, Dyrektor Departamentu Prawnego - Veolia Polska
Absolwenta WPiA UW. Radca Prawny. Wieloletni Dyrektor Działu Prawnego Polish Energy Partners S.A. i Polenergia S.A., wcześniej pracował w kancelarii 
prawnej. Od roku 2017 kieruje Departamentem Prawnym Veolia Energia Polska S.A.

Karol Słomski, Senior Legal Counsel Eastern Europe - Bridgestone Polska
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania i marketingu (UMK) oraz z podatków (WSB w 
Poznaniu), a także MBA (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie). Doświadczony manager działu prawnego, od 2012 roku kieruje pracami departamentu prawnego 
światowego lidera na rynku produkcji opon – Bridgestone, gdzie odpowiada za region Europy Wschodniej. Wcześniej od 2008 roku pełnił funkcję prawnika 
in-house w tej samej firmie. Zasiada również w radach nadzorczych spółek z grupy Bridgestone w Polsce oraz krajach regionu. Specjalizuje się w zagadnieniach 
prawa konkurencji, M&A oraz trade compliance. Lideruje globalnemu zespołowi odpowiedzialnemu za promowanie, wdrażanie i nadzór nad rozwiązaniami 
Legal Tech opartymi o sztuczną inteligencję w Bridgestone. Laureat nagród i wyróżnień, w tym Bridgestone Global Law Department Strategic Business 
Partnership Award. W przeszłości doradzał w kwestiach prawnych firmom z branż m.in. medycznej, chemicznej i recyklingu.

Patron Wydarzenia:

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



ŚRODA | 15 września

„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!”

Andrzej Krawczyk, BOŚ Bank
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09:00          Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

Efektywność programu compliance, a dobre praktyki 
komunikacji wewnętrznej
• Wpływ pandemii na kanały komunikacji wewnętrznej w 
organizacji
• Miejsce komunikacji w zarządzaniu ryzykiem 
• Właściwa komunikacja jako element programu compliance
• Best Pracitices
Karolina Pilwińska, Regionalny kierownik ds. zgodności 
(compliance) – Abbvie Polska

Przerwa na kawę

Weryfikacja potencjalnych kontrahentów, podwykonawców,
partnerów (Compliance due diligence)
•Zakres i kierunki badania due diligence w kontekście istniejących
  regulacji (m.in. ustawa o przeciwdziałania terroryzmowi i praniu
  brudnych pieniędzy, bezpieczeństwo , korupcja, fraudy,
  przestrzeganie praw człowieka).
•Konsekwencje negatywnej oceny compliance due diligence.
•Konsekwencje braku weryfikacji kontrahenta/dostawcy
Moderator: Sławomir Chmielewski, Dyrektor Bezpieczeństwa
i Zarządzania Zgodnością, Compliance Oficer – Orange Polska
Edyta Snakowska-Estorninho, GC/Dyrektor dz. prawnego i 
Compliance dla spółek KPMG
Piotr Sabat, Dyrektor Działu Prawnego – FM Logistic
Wojciech Dmochowski, Dyrektor Departamentu Prawnego
– Veolia Polska
Anna Żurawiecka, International Trade Compliance Manager
– Energizer Central Europe

Przerwa na lunch

09:30

10:30

10:45

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności prowadzonej 
działalności z prawem konkurencji – nowe wyzwania                              
dla przedsiębiorców 
•Znaczenie prowadzenia działalności w poszanowaniu prawa   
  konkurencji w świetle nowych uprawnień Prezesa Urzędu     
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów
•Aktualne trendy w zakresie polityki nakładania kar za naruszenia  
  prawa konkurencji
•Innowacyjne rozwiązania i nowe technologie jako wsparcie pracy  
  zespołów prawnych – nasze inspiracje i doświadczenia
Elżbieta Krajewska, Starszy Prawnik – Allen & Overy
Patrycja Sałacińska - Kone, Radca Prawny - Allen & Overy
Przerwa na kawę

Legal Tech na przykładzie zespołu Bridgestone
odpowiedzialnego za wdrażania rozwiązań na poziomie
globalnym
•Jakie są międzynarodowe trendy w korporacjach w zakresie
  dostępnych na rynku rozwiązań.
•Gdzie szukać informacji na temat Legal Tech (międzynarodowe
  i lokalne stowarzyszenia Legal Tech, bazy z katalogami firm
  posiadających rozwiązania Legal Tech, itd.).
•Ile to może kosztować i dlaczego może się opłacać.
•Jak ustalać cele oraz w ich ramach KPI dla wdrażania rozwiązań
  Legal Tech w korporacji.
•Jak budować efektywnie zespół o zasięgu globalnym.
•Jakie są wyzwania formalne, biznesowe i prawne związane
  z wdrożeniem rozwiążą Legal Tech.
Karol Słomski, Senior Legal Counsel Eastern Europe
– Bridgestone Polska

Przerwa na kawę

Wewnętrzne działy prawny jako spiritus movens innowacji w 
branży prawniczej
•O co chodzi z tymi innowacjami?
•Czy innowacje mogą być odpowiedzią na nowe oczekiwania 
biznesu do prawników wewnętrznych?
•Wewnętrzne działy prawne a zewnętrzne kancelarie – gdzie 
rodzą się innowacje?
Kamila Kurkowska, Kierowniczka merytoryczna studiów 
podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej” na 
Uniwersytecie SWPS

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

13:45

15:00

12:45

16:15

PRAWO

11:45

14:00

Część PrawnaCzęść Wspólna

15:15



CZWARTEK | 16 września

“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

09:30          Rejestracja, poranna kawa

Inflacja prawa i regulacji – jak sobie poradzić z nadmiarem 
informacji i uczynić z tego atut
• Przeładowanie informacją – czym jest?
• Co nas omija?
• Ryzyka niedostrzeżone ale też szanse niewykorzystane
• Jak technologia może pomóc?
• Przykłady wykorzystania narzędzi do zarządzania informacją i 
wiedzą
Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych
i Przedsiębiorstw – Wolters Kluwer Polska

Przerwa na kawę

Czy rozwiązania RegTech mogą być odpowiedzią na stale
rosnące wymagania regulacyjne?
•Jak technologia może wspomagać wypełnianie obowiązków
  regulacyjnych?
•Korzyści z wykorzystania narzędzi RegTech.
•Ryzyka jakie mogą się wiązać z korzystaniem z RegTech.
•Przykłady wykorzystania narzędzi RegTech.
•Regulation as a Service?
Agnieszka Gajewska-Zabój, Legal Counsel – e-point

Przerwa na kawę

Umiejętność współpracy działu prawnego z działem IT
oraz zespołami CRM, jako jedna z podstawowych kompetencji
prawnika wewnętrznego dzisiaj oraz w przyszłości
•Ogólna charakterystyka.
•Jak pogodzić różnice w metodologii prowadzenia projektów
  oraz czy możemy się od siebie uczyć.
Jakub Staśkiewicz, Legal & Compliance Director, Data Protection
Officer – Vision Express

09:30

10:45

11:45

Przerwa na lunch

Mały dział prawny w dużym biznesie
•Efektywność działu prawnego przy małych zasobach – wyzwania
  i możliwości.
•Prawnik specjalista czy człowiek od wszystkiego - rola prawnika
  in-house a potrzeby biznesu.
•Outsourcing prawny – wsparcie czy zagrożenie dla działu
  prawnego.
•Nowoczesne technologie – narzędzia optymalizacji pracy
  prawnika in-house.
Jakub Kosicki, Dyrektor Departamentu Prawnego
– Pekao Bank Hipoteczny

Planowane zakończenie Kongresu
•Wręczenie certyfikatów.

13:00

15:00

PRAWO

Część Prawna

10:30

12:00

14:00



ŚRODA | 15 września

„Dawno nie miałam okazji uczestniczyć w tak inspirującym spotkaniu. Dobór prelegentów, tematów 
oraz sama koncepcja kameralnych grup eksperckich była doskonałym forum do merytorycznych 
dyskusji i wymiany doświadczeń. Wyrazy uznania należą się również dla Organizatora                                       
za profesjonalną i przyjazną opiekę podczas dwudniowego wydarzenia.”

Marica Pytlik-Żurek, YES Biżuteria 
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09:00          Rejestracja, poranna kawa

Efektywność programu compliance, a dobre praktyki 
komunikacji wewnętrznej
• Wpływ pandemii na kanały komunikacji wewnętrznej w 
organizacji
• Miejsce komunikacji w zarządzaniu ryzykiem 
• Właściwa komunikacja jako element programu compliance
• Best Pracitices
Karolina Pilwińska, Regionalny kierownik ds. zgodności 
(compliance) – Abbvie Polska

Przerwa na kawę

Weryfikacja potencjalnych kontrahentów, podwykonawców,
partnerów (Compliance due diligence)
•Zakres i kierunki badania due diligence w kontekście istniejących
  regulacji (m.in. ustawa o przeciwdziałania terroryzmowi i praniu
  brudnych pieniędzy, bezpieczeństwo , korupcja, fraudy,
  przestrzeganie praw człowieka).
•Konsekwencje negatywnej oceny compliance due diligence.
•Konsekwencje braku weryfikacji kontrahenta/dostawcy
Moderator: Sławomir Chmielewski, Dyrektor Bezpieczeństwa
i Zarządzania Zgodnością, Compliance Oficer – Orange Polska
Edyta Snakowska-Estorninho, GC/Dyrektor dz. prawnego i 
Compliance dla spółek KPMG
Piotr Sabat, Dyrektor Działu Prawnego – FM Logistic
Wojciech Dmochowski, Dyrektor Departamentu Prawnego
– Veolia Polska
Anna Żurawiecka, International Trade Compliance Manager
– Energizer Central Europe

Przerwa na lunch

09:30

10:30

10:45

Śledztwo wewnętrzne w czasach Covid-19
• Śledztwo wewnętrzne w czasach pandemii − można czy trzeba   
   prowadzić?
• Zdalne śledztwo wewnętrzne − nowe wyzwania
• Technologia − cenna pomoc, a jednocześnie ryzyko
Sebastian Pabian, Partner – Baker McKenzie
Radosław Nożykowski, Counsel – Baker McKenzie

Przerwa na kawę

AI compliance – jakie zagrożenia niosą ze sobą nowe
technologie i jak im przeciwdziałać
•Co poszło nie tak – omówienie wybranych case study rynkowych.
•AI i uczenie maszynowe – jakie ryzyka compliance ze sobą niosą.
•Compliance „by design”.
Oskar Filipowski, Compliance Officer – Polpharma

Przerwa na kawę

Ethical blind spots - Dlaczego działamy (Nie)Etyczne?
•Mechanizmy, które sprawiają, że oszukujemy lub racjonalizujemy
  swoje (nieetyczne) zachowania.
•Jak zrozumienie tych mechanizmów i uświadomienie własnej
  kadry menedżerskiej na ten temat pozwala na lepsze
  przewidywanie potencjalnych zagrożeń w organizacji.
•Case study PepsiCo
Maria Marczewska-Kosińska, Compliance & Ethics Officer
Western & Southern Europe – PepsiCo

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

12:45

13:45

15:00

16:15

COMPLIANCE

11:45

Część ComplianceCzęść Wspólna

14:00

15:15



CZWARTEK | 16 września

„Konferencje organizowane przez BMS Polska Group to doskonałą okazja do poszerzenia wiedzy branżowej oraz wymiany 
doświadczeń w szerokim gronie eksperckim. Tego typu spotkania dają niesamowitą okazję poznać ludzi z różnych branż 
biznesu oraz dyskutowania w rzadko spotykanym szerokim gronie  o zróżnicowanych doświadczeniach. Na temat samej 
organizacji spotkań trudno się wypowiadać. Po prostu wszystko dopięte jest na ostatni guzik.”

Wiktor Sobolewski, LPP 

09:00          Rejestracja, poranna kawa

Compliance officerowie jutra - jakie umiejętności, kompetencje  
i doświadczenia są potrzebne do odniesienia sukcesu w dziale 
compliance jutra?
•Wyzwania działu compliance w szybko zmieniającej się
  rzeczywistości.
•Kompetencje miękkie vs. twarde Compliance officerowów.
•Sukces działu compliance = sukces organizacji?
Natalia Korzeniecka-Walak, Dyrektor ds. Korporacyjnych
– Empik

Przerwa na kawę

Rola jednostki compliance danego podmiotu w relacjach
z innymi podmiotami z grupy kapitałowej
•Standardy ukształtowania relacji z podmiotem dominującym,
  działającym w innej jurysdykcji.
•Szczególne zasady współpracy z podmiotem dominującym
  w przypadku polskich podmiotów działających na rynku
  regulowanym.
•Outsourcing w działalności organizacji - nowe szanse czy nowe
  zagrożenia?
Lubomir Schreiber, Dyrektor Biura Zgodności i Spraw
Regulacyjnych – Deutsche Bank Polska

Przerwa na kawę

Jak Covid-19 wpłynął na ocenę roli i zmianę funkcji Compliance.
•Covid -19 jako czynnik zmian w obszarze Compliance.
•Zmiana sposobu komunikacji, w tym utrzymanie kultury 
Compliance w organizacji.
•Nowe ryzyka, nowe KPI, nowe wyzwania, nowe incydenty.
•Szybka „szczepionka” na wirusa - pozytywny odbiór działań 
Compliance.
PhD Marzenna Miłek - Dyrektor ds. Ryzyka i Zgodności IT - LUX 
MED

09:30

10:30

10:45

Przerwa na lunch

Lepiej zapobiegać niż sądzić, czyli wewnętrzne i zewnętrzne 
ryzyka w prowadzeniu firmy oraz sposoby na ich minimalizację 
przy użyciu posiadanych zasobów przedsiębiorstwa
•System Compliance: cel, zakres funkcji, najważniejsze elementy – 
nasz program na bazie francuskich regulacji
•Zarządzanie ryzykiem compliance - identyfikacja, ocena 
i monitorowanie ryzyk
•Komunikacja i procedury - zestaw gotowych praktyk
Łukasz Taras, Kierownik Wydziału Zarządzania Zgodnością, 
Orange Polska

Planowane zakończenie Kongresu
•Wręczenie certyfikatów.
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PRELEGENCI

Karolina Pilwińska, Regionalny kierownik ds. zgodności (compliance) - Abbvie Polska
Odpowiedzialna za całość procesów compliance w Polsce, Czechach, na Słowacji. Poprzednio odpowiedzialna za obsługę prawną i compliance na jedenastu 
rynkach Europy Środkowej i Wschodniej w Roche Diagnostics Polska. Doświadczenie zdobywała także w polskim przemyśle farmaceutycznym i kancelariach 
prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm 
Farmaceutycznych Infarma. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Sebastian Pabian, Partner - Baker McKenzie
Posiada doświadczenie w doradztwie obejmującym szeroki zakres spraw sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w sporach z udziałem instytucji 
finansowych (w tym w sprawach karnych) i sporach regulacyjnych. Prowadzone przez niego sprawy obejmują w szczególności: roszczenia z tytułu ubezpieczeń 
dla władz spółek (D&O), ubezpieczeń ryzyk dotyczących przestęstw pracowników (BBB) i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego 
zawodu, spory związane z dużymi projektami infrastrukturalnymi, instrumentami finansowymi oraz przestępczością „białych kołnierzyków”, a także spory 
dotyczące ochrony dóbr osobistych. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących postępowań grupowych. Doradza także klientom w sprawach 
dochodzeń wewnętrznych i compliance.

Radosław Nożykowski, Counsel - Baker McKenzie
Ekspert w zakresie prawa karnego i compliance. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa procesowego, przepisów antykorupcyjnych                                  
oraz przeprowadzania dochodzeń wewnętrznych w spółkach. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności współpracę z klientami z sektora 
technologicznego i farmaceutycznego. Ponadto doradza w zakresie przetwarzania danych pracowników oraz klientów, w tym w kwestiach dotyczących 
ochrony prywatności, transgranicznego przepływu danych, wymogów organów regulacyjnych i postanowień umownych, oceny i przygotowywania informacji 
dotyczących ochrony danych oraz innych wewnętrznych regulaminów dotyczących przetwarzania danych. Rekomendowany jest przez międzynarodowe 
rankingi prawnicze Chambers Europe i Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa nowych technologii (TMT)

Jakub Staśkiewicz, Dyrektor ds. Prawnych i Compliance - Vision Express
Radca Prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze spółek oraz międzynarodowych grup kapitałowych. W 2019 roku wpisany przez the LEGAL 
500 na listę najlepszych „in house” w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie zatrudniony w Vision Express SP, spółce będącej częścią 
międzynarodowej grupy Grand Vision, w której pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Compliance, Inspektora Ochrony Danych, a od stycznia 2020 roku także 
prokurenta. Wcześniej związany przez 3 lata z międzynarodową siecią klubów fitness – JATOMI, w której pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych                                      
i Korporacyjnych dla obszaru Europy i Azji, aby w 2017 r. i 2018 r. przeprowadzić likwidację polskich spółek oraz nadzorować proces wyjścia przez inwestora                  
z pozostałych rynków. Początkowo, jako aplikant i radca prawny, związany przez ponad 6 lat głównie z rynkiem kapitałowym. Specjalizuje się                                                    
w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem prawnym i compliance dużych przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacją działów prawnych poprzez 
przystosowywanie ich do nowych wymagań rynkowych i prawnych oraz bliskiej współpracy z biznesem.

Lubomir Schreiber, Dyrektor Biura Zgodności i Spraw Regulacyjnych - Deutsche Bank Polska
Radca prawny, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w działach prawnych i compliance podmiotów branży bankowej i ubezpieczeniowej, zarówno   
w obszarze ubezpieczeń na życie (ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.) jak i majątkowych (Liberty Direct), oraz w branży funduszy emerytalnych (ING 
PTE S.A.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych Compliance w Szkole Głównej 
Handlowej, stypendysta na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Kamila Kurkowska, kierowniczka merytoryczna studiów podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej” na 
Uniwersytecie SWPS
Ambasadorka European Legal Tech Association w Polsce,  współzałożycielka dwóch startupów legaltech oraz dyrektorka zarządzająca firmy Firemind. 
Prezeska Fundacji Women in Law, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech.  Edukuje i prowadzi zajęcia z marketingu usług profesjonalnych, 
innowacji i legaltech dla samorządów prawniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach Deloitte, Harward Business Review i RSM Poland na 
stanowiskach kierowniczych związanych z marketingiem, komunikacją i rozwojem biznesu.

Agnieszka Gajewska, Legal Counsel - e-point 
Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie własności intelektualnej oraz ochronie danych 
osobowych. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną wdrożeń projektów informatycznych dla sektora finansowego. Jest członkiem International Association 
of Privacy Professionals, posiada certyfikaty Certified Information Privacy Professional/Europe, Cerified Information Privacy Manager. Od 2011 roku 
współpracuje z grupą e-point, która specjalizuje się w złożonych, międzynarodowych projektach informatycznych dla branży finansowej oraz e-commerce 
(B2B i B2C). Pracowała również dla podmiotów z sektora publicznego, specjalizując się w zagadnieniach dotyczących prawa konkurencji i pomocy publicznej.

Natalia Korzeniecka-Walak, Dyrektor ds. Korporacyjnych - Empik
Adwokat, absolwentka Paris I – Sorbonne oraz Szkoły Prawa Francuskiego w Łodzi organizowanej przez Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet François 
Rabelais w Tours. Obecnie Dyrektor ds. korporacyjnych grupy kapitałowej Empik, gdzie odpowiada za obszar prawny i compliance. Poprzednio związana m.in. 
z CMS Cameron McKenna, oraz instytucjami publicznymi 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.

PhD Marzenna Miłek - Dyrektor ds. Ryzyka i Zgodności IT - LUX MED
posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze wdrażania systemów zarządzania informacjami, zarządzania incydentami oraz budowania macierzy ryzyka. 
Zawsze blisko IT i nowych technologii, w poszukiwaniu rozwiązań usprawniających pracę.  Obecnie pracuje w LUX MED i zarządza obszarem ryzyka i zgodności. 
Ekspert w zakresie zarządzania stronami trzecimi w tym Vendorami i procesu negocjacji złożonych kontraktów.  W każdej dotychczasowej roli zawsze ramię 
w ramię z departamentem prawnym bez wsparcia którego, nie wyobraża sobie codziennej pracy.
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technologicznego i farmaceutycznego. Ponadto doradza w zakresie przetwarzania danych pracowników oraz klientów, w tym w kwestiach dotyczących 
ochrony prywatności, transgranicznego przepływu danych, wymogów organów regulacyjnych i postanowień umownych, oceny i przygotowywania informacji 
dotyczących ochrony danych oraz innych wewnętrznych regulaminów dotyczących przetwarzania danych. Rekomendowany jest przez międzynarodowe 
rankingi prawnicze Chambers Europe i Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa nowych technologii (TMT)

Jakub Staśkiewicz, Dyrektor ds. Prawnych i Compliance - Vision Express
Radca Prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze spółek oraz międzynarodowych grup kapitałowych. W 2019 roku wpisany przez the LEGAL 
500 na listę najlepszych „in house” w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie zatrudniony w Vision Express SP, spółce będącej częścią 
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Lubomir Schreiber, Dyrektor Biura Zgodności i Spraw Regulacyjnych - Deutsche Bank Polska
Radca prawny, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w działach prawnych i compliance podmiotów branży bankowej i ubezpieczeniowej, zarówno   
w obszarze ubezpieczeń na życie (ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.) jak i majątkowych (Liberty Direct), oraz w branży funduszy emerytalnych (ING 
PTE S.A.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych Compliance w Szkole Głównej 
Handlowej, stypendysta na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Kamila Kurkowska, kierowniczka merytoryczna studiów podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej” na 
Uniwersytecie SWPS
Ambasadorka European Legal Tech Association w Polsce,  współzałożycielka dwóch startupów legaltech oraz dyrektorka zarządzająca firmy Firemind. 
Prezeska Fundacji Women in Law, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech.  Edukuje i prowadzi zajęcia z marketingu usług profesjonalnych, 
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Agnieszka Gajewska, Legal Counsel - e-point 
Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie własności intelektualnej oraz ochronie danych 
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Natalia Korzeniecka-Walak, Dyrektor ds. Korporacyjnych - Empik
Adwokat, absolwentka Paris I – Sorbonne oraz Szkoły Prawa Francuskiego w Łodzi organizowanej przez Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet François 
Rabelais w Tours. Obecnie Dyrektor ds. korporacyjnych grupy kapitałowej Empik, gdzie odpowiada za obszar prawny i compliance. Poprzednio związana m.in. 
z CMS Cameron McKenna, oraz instytucjami publicznymi 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.

PhD Marzenna Miłek - Dyrektor ds. Ryzyka i Zgodności IT - LUX MED
posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze wdrażania systemów zarządzania informacjami, zarządzania incydentami oraz budowania macierzy ryzyka. 
Zawsze blisko IT i nowych technologii, w poszukiwaniu rozwiązań usprawniających pracę.  Obecnie pracuje w LUX MED i zarządza obszarem ryzyka i zgodności. 
Ekspert w zakresie zarządzania stronami trzecimi w tym Vendorami i procesu negocjacji złożonych kontraktów.  W każdej dotychczasowej roli zawsze ramię 
w ramię z departamentem prawnym bez wsparcia którego, nie wyobraża sobie codziennej pracy.

PRELEGENCI

Elżbieta Krajewska, Radca Prawny - Allen & Overy
Elżbieta Krajewska jest starszym prawnikiem w kancelarii Allen & Overy. W ramach zespołu ds. konkurencji, Elżbieta doradza w zakresie europejskiego i 
polskiego prawa antymonopolowego, w tym kontroli koncentracji jak również prawa pomocy publicznej, i reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Jest absolwentką Kolegium Europejskiego w Brugii (LL.M. in European Law) oraz Wydziału 
Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo uzyskała tytuł licencjata z finansów w Szkole Głównej Handlowej. Elżbieta ukończyła 
aplikację adwokacką w Warszawie i po pozytywnym złożeniu egzaminu zawodowego w 2016 roku uzyskała tytuł adwokata. Przed dołączeniem do zespołu 
Allen & Overy Elżbieta przez ponad dwa lata pracowała w zespołach prawa konkurencji międzynarodowych kancelarii w Brukseli jak również w Dyrekcji ds. 
Konkurencji Komisji Europejskiej. Elżbieta odbyła dwa secondmenty u klientów kancelarii tj. w globalnym dziale prawa konkurencji Robert Bosch GmbH w 
Stuttgarcie, jak również w dziale prawnym europejskiej siedziby Amazona w Luksemburgu.

Patrycja Sałacińska-Kone, Radca Prawny - Allen & Overy
Radca prawny i konsultant w Dziale Prawa Ochrony Konkurencji i Prawa Unijnego w Allen & Overy. Absolwentka Programu LL.M. International Economic Law 
and Policy na Uniwersytecie w Barcelonie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Hiszpanskiego Stowarzyszenia Ochrony 
Konkurencji (Asociación Española para la Defensa de la Competencia) oraz Prezes Stowarzyszenia Polish Professionals in Madrid. Swoje doświadczenie                          
w zakresie prawa konkurencji zdobywala w międzynarodowych kancelariach oraz Komisji Europejskiej. Doradza klientom we wszystkich fazach postępowań 
w zakresie koncentracji. Przygotowuje również analizy prawne z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużyć pozycji dominującej, naruszeń 
zbiorowych interesów konsumentów, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów przed UOKiK                                               
w postępowaniach wyjaśniających, antymonopolowych oraz koncentracyjnych. Bierze udział w postępowaniach odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK 
przed SOKiK. 

Sławomir Chmielewski, Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością , Compliance Oficer - Orange Polska
Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Absolwent INSEAD Key Leadership Program, studiów Executive MBA walidowanych przez Rotterdam School                       
of Management Erasmus University w Rotterdamie oraz studiów Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W Orange Polska jako Dyrektor 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością, a także Inspektor Ochrony Danych, wcześniej jako dyrektor i zastępca dyrektora odpowiedzialny za kwestie prawne 
i regulacyjne. Od 2014 Członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o. Pracował także w firmach z obszaru ICT oraz z sektora publicznego jako menedżer, 
dyrektor i pełnomocnik zarządu, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz w Urzędzie Telekomunikacji (obecnie UKE). W latach 2009-2013 
Wiceprzewodniczący Komitetu e-Gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej., a także członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych                           
w Warszawie. Od 2018r. Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki I Telekomunikacji. Nagrodzony nagrodą Stowarzyszenia Compliance Polska 
za działalność na rzecz rozwoju i wspierania standardów Compliance w Polsce (2014).

Maria Marczewska-Kosińska, Compliance & Ethics Officer Western & Southern Europe - 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 13 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.



PRELEGENCI

Jakub Kosicki, Dyrektor Departamentu Prawnego, Radca Prawny - Pekao Bank Hipoteczny
Radca prawny od 2017 r. kierujący pracami Departamentu Prawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A. Odpowiada za prawne aspekty strategicznych 
projektów Banku, w szczególności z zakresu bankowości hipotecznej, listów zastawnych, regulacji obszaru bankowego i transferu wierzytelności. Od września 
2018 r. także prokurent Banku. Wcześniej przez 6 lat związany z kancelarią RK Legal, w której jako adwokat specjalizował się w tematyce nieruchomości                    
oraz inwestycji budowlanych. Jako Koordynator Departamentu Nieruchomości zajmował się bieżącym zarządzaniem zespołem oraz koordynował projekty due 
diligence nieruchomości i projekty inwestycyjne.

Oskar Filipowski, Compliance Officer - Polpharma
Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca oraz doradcą biznesowy. W swojej karierze zawodowej był związany m.in. z dużymi międzynarodowymi 
firmami z branży finansowej oraz górniczej. W chwili obecnej jest Compliance Officerem odpowiedzialnym za globalny system zarządzania zgodnością                             
w Grupie Polpharma. W ramach swojej aktywności zawodowej interesuje się zagadnieniami z zakresu compliance, zarządzania ryzykiem, kształtowania prawa, 
prawa konkurencji oraz nowych technologii.

Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw - Wolters Kluwer Polska
W Wolters Kluwer od 13 lat. Zaczął od bycia testerem programów dla prawników i notariuszy, gdzie poznał procesy i wymagania tych branż. Następnie 
kierował działem testów, zarządzał projektami IT i był szefem działu IT zajmującego się zaawansowanymi rozwiązaniami eksperckimi. Doświadczenie zdobyte 
podczas zarządzania ludźmi i wiedza analityczna zaowocowała stworzeniem i późniejszym zarządzaniem działem analizy i zapewnienia jakości. Organizator 
Global Legal Hackathon 2018 i 2019 w Polsce. Członek jury LegalTechDay. Autor wielu opinii i członek wielu dyskusji na temat rozwoju technologii prawnej. 
Twórca i właściciel dwóch startupów, jeden dotyczy gier miejskich, a drugi inteligentnego podejścia do zarządzania ogrodem domowym.

Edyta Snakowska-Estorninho, GC/Dyrektor dz. prawnego i Compliance dla spółek KPMG
Przez wiele lat związana z doradztwem prawnym na rzecz biznesu infrastrukturalnego, nieruchomościowego i technologicznego, pełniła funkcje                                    
m.in. dyrektora dz. prawnego w grupie Veolia, współpracowała również z kancelariami prawnymi; arbiter SIDIR, autorka praktycznych komentarzy, zwłaszcza 
z obszaru prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego oraz 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 sądową i adwokacką. W 2018 otrzymała tytuł 
„Lew Koźmińskiego w kategorii Prawnik” a w 2019 znalazła się w trojce wyróżnionych laureatów konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw.

Łukasz Taras, Kierownik Wydziału Zarządzania Zgodnością, Orange Polska
Z branżą telekomunikacyjną związany od przeszło 15 lat. Początkowo w Wydziale Ofert Ramowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedzialny za 
prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania bądź zmiany warunków ofert w zakresie dostępu telekomunikacyjnego. Od 2007r. 
związany z Grupą Orange Polska – jako Kierownik Działu Wsparcia Prawnego Pionu Obsługi Klientów (PTK Centertel Sp. z o.o.). Od 2013 w Wydziale 
Zarządzania Zgodnością Orange Polska S.A. – jednostce odpowiedzianej za wdrożenie programu Compliance w Orange Polska i podmiotach zależnych.

Piotr Sabat, Dyrektor Działu Prawnego - FM Logistic
Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich                    
z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk , studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies                        
w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkołe 
Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwesytecie SWPS. Posiada ponad 14 – letnie doświadczenie prawne                                       
i biznesowe, które prócz obecnych aktywności zawodowych zdobywał w GEFCO Group, Wyższej Szkołe Zarządzania i Prawa w Warszawie oraz w kancelariach 
prawniczych.

Anna Żurawiecka, International Trade Compliance Manager - Energizer Central Europe
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. Ponadto Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta 
celnego.

Wojciech Dmochowski, Dyrektor Departamentu Prawnego - Veolia Polska
Absolwenta WPiA UW. Radca Prawny. Wieloletni Dyrektor Działu Prawnego Polish Energy Partners S.A. i Polenergia S.A., wcześniej pracował w kancelarii 
prawnej. Od roku 2017 kieruje Departamentem Prawnym Veolia Energia Polska S.A.

Karol Słomski, Senior Legal Counsel Eastern Europe - Bridgestone Polska
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania i marketingu (UMK) oraz z podatków (WSB w 
Poznaniu), a także MBA (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie). Doświadczony manager działu prawnego, od 2012 roku kieruje pracami departamentu prawnego 
światowego lidera na rynku produkcji opon – Bridgestone, gdzie odpowiada za region Europy Wschodniej. Wcześniej od 2008 roku pełnił funkcję prawnika 
in-house w tej samej firmie. Zasiada również w radach nadzorczych spółek z grupy Bridgestone w Polsce oraz krajach regionu. Specjalizuje się w zagadnieniach 
prawa konkurencji, M&A oraz trade compliance. Lideruje globalnemu zespołowi odpowiedzialnemu za promowanie, wdrażanie i nadzór nad rozwiązaniami 
Legal Tech opartymi o sztuczną inteligencję w Bridgestone. Laureat nagród i wyróżnień, w tym Bridgestone Global Law Department Strategic Business 
Partnership Award. W przeszłości doradzał w kwestiach prawnych firmom z branż m.in. medycznej, chemicznej i recyklingu.
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