
ZAPROSZENIE 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe, którego tematem będzie: 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY MENADŻERSKIEJ ORAZ SAMEJ SPÓŁKI 
– AKTUALNE TRENDY, WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI OCHRONY  
 
29 października (czwartek) w godzinach 9:00 - 12:45 
 
Rondo ONZ 1, piętro 21 (biuro kancelarii DZP w Warszawie)  
 
 
Porozmawiamy o ryzykach związanych z odpowiedzialnością osób pełniących 
najważniejsze funkcje w spółkach prawa handlowego dla nich samych oraz spółek 
 
 Kto i w jakiej sytuacji może ponieść odpowiedzialność? 
 Co można zrobić w celu ograniczenia ewentualnych ryzyk?  
 Jak zarządzać kryzysem prawnym?  
 
  
 
Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.  
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
Seminarium będzie przeprowadzone w języku polskim.  

 

RSVP: 

do 22 października  
e-mail: 

Magdalena.Klebukowska@dzp.pl  

 

mailto:Magdalena.Klebukowska@dzp.pl


PROGRAM 
 
Rejestracja uczestników i powitanie gości 
 
Wprowadzenie 
 aktualne trendy 
 możliwości pozyskiwania informacji przez organy ścigania 
 źródła ryzyka (dokumenty, komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, brak systemów 

compliance) 
 

Odpowiedzialność osób fizycznych działających w imieniu spółki 
 kto i kiedy może ponieść odpowiedzialność? 
 rodzaje odpowiedzialności 
 sposoby minimalizacji ryzyk w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpowiedzialności 

 
Przerwa 
 
Skutki poniesienia odpowiedzialności przez osoby fizyczne dla spółki 
 omówienie możliwych ryzyk 
 ocena realności ich zaistnienia 
 omówienie sytuacji na podstawie case studies 
 
Zarządzanie ryzykiem prawnym 
 najlepsze praktyki 
 standardy rynkowe 

 
Dyskusja i zakończenie śniadania 

 
09.00 - 09.15 
 
09.15 - 09.45 
 
 
 
 
 
09:45 - 10.15  
 
 
 
  
10.15 - 10.30 
 
10.30 - 11.15 
 
 
 
 
11.15 - 12.00 
 
 
  
12.00 - 12.30 



PRELEKCJE POPROWADZĄ:  
 

Michał Wojciechowski | Associate | Praktyka Infrastruktury i Energetyki 
E: Michal.Wojciechowski@dzp.pl  
T: +48 22 557 76 62  

dr Anna Partyka-Opiela | Senior Associate | Praktyka Life Sciences 
E: Anna.Partyka-Opiela@dzp.pl 
T: +48 71 712 47 18  

 
Katarzyna Kuźma | Partner | Praktyka Infrastruktury i Energetyki 
E: Katarzyna.Kuzma@dzp.pl 
T: + 48 22 557 86 60 

dr Hanna Gajewska-Kraczkowska |  Counsel  | Praktyka Postępowań Spornych 
E: Hanna.Gajewska-Kraczkowska@dzp.pl 
T: +48 22 557 76 85 
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