
Udział w przetargach a prawo karne 
– najbliższa perspektywa prawna

Cykl spotkań 
o PZP

Termin: 9 kwietnia 2019 r. godz. 9:00 - 12:00

Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 p.

RSVP: do 5 kwietnia, E: malgorzata.czubacka@dzp.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy 
udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy. 
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Udział w przetargach a prawo karne 
– najbliższa perspektywa prawna

Program spotkania

Spotkanie na temat planowanych zmian w ustawie PZP, kodeksie karnym oraz ustawie 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

AGENDA
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9:00 – 9:15 Rejestracja uczestników 

9:15 – 10:30 Wprowadzenie - przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, stan obecny vs. nadchodzące zmiany prawne 
w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Planowane zmiany w art. 305 k.k.

10:30 – 10:45 Przerwa

10:45 – 11:45 Planowane zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 
Systemy compliance jako wyznacznik staranności wykonawcy. 

11:45 – 12:00 Pytania i odpowiedzi / dyskusja 



Udział w przetargach a prawo karne 
– najbliższa perspektywa prawna

Prelegenci

Anna Partyka-Opiela
Partner

dr Hanna Gajewska-
Kraczkowska, Counsel

Rafał Karbowniczek
Senior Associate

Michał Wojciechowski
Senior Associate

Szef zespołu compliance. 
Posiada wieloletnie 
doświadczenie jako prawnik 
wewnętrzny, gdzie zajmowała 
się doradztwem w zakresie 
etyki, zapobiegania korupcji 
i compliance, brała udział        
w procesach integracyjnych 
i restrukturyzacyjnych.

E: anna.partyka-opiela@dzp.pl
T: + 48 661 363 505 

Ekspert z wieloletnim 
doświadczeniem w sprawach 
procesowych z zakresu: prawa 
karnego gospodarczego, 
odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych, 
sprawach karno-skarbowych, 
ochrony dóbr osobistych oraz  
prawa prasowego.

E: hanna.gajewska-
kraczkowska@dzp.pl
T: +48 660 440 378 

Specjalizuje się w prawie 
karnym, cywilnym oraz 
handlowym. Posiada 
wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu złożonych 
postępowań spornych 
z zakresu prawa 
gospodarczego.

E: rafal.karbowniczek@dzp.pl
T: + 48 518 518 171 

Specjalizuje się 
w zagadnieniach związanych       
z prawem zamówień 
publicznych. Doradza 
Klientom na każdym etapie 
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

E: michal.wojciechowski@dzp.pl
T: + 48 660 440 383
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Biuro w Warszawie
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa 
T + 48 22 557 76 00
F + 48 22 557 76 01

Biuro w Poznaniu
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
T + 48 61 642 49 00
F + 48 61 642 49 50

Biuro we Wrocławiu
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
T + 48 71 712 47 00
F + 48 71 712 47 50
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