
Nowa ustawa o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych.

Jak przygotować się 
na nowe zasady?

Termin: 7 listopada 2018 r., godz. 09:00 - 11:30

Miejsce: DoubleTree by Hilton Wrocław, ul. Podwale 84 
Wrocław, budynek OVO

RSVP: do 6 listopada, E: magdalena.czechanska@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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Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak 
przygotować się na nowe zasady?

Program spotkania

09:00 – 09:20 Rejestracja uczestników, poranna kawa 

09:20 – 09:50     Nowe zasady odpowiedzialności
▪ Kogo dotyczy nowa regulacja?

▪ Jakie kary grożą podmiotom zbiorowym?

▪ Jak zmieni się postępowanie wobec podmiotów zbiorowych?

09:50 – 10:20     Co zrobić aby się chronić - efektywny system compliance
▪ Jak minimalizować ryzyka związane z odpowiedzialnością w ustawie? 

▪ Jak wdrożyć efektywny system compliance w organizacji? 

10:20 – 10:40     Przerwa

10:40 – 11:10     Poza poziomem formalnych procedur: komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dla 

wypełnienia przesłanek należytej staranności. Postępowanie prokuratorskie a 

zarządzanie wizerunkiem

11:10 – 11:30     Dyskusja, podsumowanie
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Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak 
przygotować się na nowe zasady?

dr Anna Partyka-Opiela
Partner DZP

Piotr Talarek 
Partner TBT i Wspólnicy

Rafał Karbowniczek
Senior Associate DZP  

Jędrzej Stępniowski
Associate DZP

Doktor prawa. Szef Zespołu 
Compliance kancelarii DZP. 
Zajmuje się zagadnieniami 
związanymi z 
transparentnością procesów 
wewnętrznych i 
zewnętrznych, reklamą, 
korupcją, corporate
governance, komunikacją, 
przebudową i optymalizacją 
systemów i przedsiębiorstw. 

E-mail: anna.partyka-
opiela@dzp.pl

Od 1994 roku działa, jako 
doradca i ekspert komunikacji. 
Specjalizuje się w public 
affairs, komunikacji 
korporacyjnej, komunikacji 
kryzysowej oraz doradztwie 
biznesowym. Doradzał m.in. 
wiodący firmom 
ubezpieczeniowym, 
farmaceutycznym i 
energetycznym. 

E-mail: 
piotr.talarek@tbt.waw.pl

Adwokat specjalizuje się w 
prawie karnym, cywilnym oraz 
handlowym. Posiada ponad 
dziesięcioletnie 
doświadczenie w 
prowadzeniu złożonych 
postępowań spornych z 
zakresu szeroko rozumianego 
prawa gospodarczego. 

E-mail: : 
rafal.karbowniczek@dzp.pl

Doradca compliance. Posiada 
kilkuletnie doświadczenie w 
zakresie przygotowania i 
wdrażania dla polskich oraz 
zagranicznych podmiotów 
dobrych praktyk w obszarze 
przeciwdziała wyłudzeniom 
VAT, zapobiegania  korupcji i 
compliance.

E-mail: 
jedrzej.stepniowski@dzp.pl
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Prelegenci
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