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Ilość regulacji prawnych i wewnętrznych na każdym z poziomów funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych stwarza konieczność wdrożenia systemu compliance w celu zminimalizowania ryzyka braku
zgodności. Podczas spotkania Eksperci przedstawią poszczególne kroki budowania systemu compliance
w sektorze energetycznym, zaproponują możliwe podejścia organizacyjne i proceduralne oraz powiedzą
na co szczególnie warto zwrócić uwagę podczas tego procesu aby uniknąć błędów. W trakcie wydarzenia poznają Państwo sposoby na bieżącą identyfikację ryzyka, a także identyfikację wymagań prawnych
i wymagań wewnętrznych. Przedstawione zostaną również aspekty dotyczące funkcjonowania compliance w grupach energetycznych ze spółkami zależnymi. Prelegenci omówią także jak właściwie podzielić kompetencje pomiędzy poszczególnymi działami oraz jak rozwiązania z sektora finansowego przenieść na energetyczny. Natomiast przedsiębiorstwa, które pierwsze
kroki wdrożenia compliance mają już za sobą będą miały okazję dowiedzieć się w jaki sposób można zoptymalizować wdrożony system, między innymi poprzez cykliczną ocenę zgodności i ustalanie rocznych planów compliance.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA
▶▶ Poszczególne kroki budowania compliance
w sektorze energetycznym
▶▶ Budowanie sprawnie funkcjonującego
systemu compliance – case study
▶▶ Proces wdrażania compliance
– jak uniknąć błędów
▶▶ Kluczowe regulacje prawne stanowiące
wyzwanie dla obszaru zgodności
▶▶ Funkcjonowanie compliance
w grupach energetycznych
ze spółkami zależnymi
▶▶ Właściwy podział kompetencji jako
kluczowy element systemu compliance
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▶▶ Optymalizacja systemu compliance
w sektorze energetycznym
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PROGRAM

PROGRAM - DZIEŃ I

PROGRAM - DZIEŃ II

8:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

8:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:00 P
 oszczególne kroki budowania compliance
w sektorze energetycznym

9:00 F
 unkcjonowanie compliance w grupach
energetycznych ze spółkami zależnymi

• Funkcja compliance w sektorze energetycznym
– proponowane podejścia organizacyjne i proceduralne

• Kluczowe zagadnienia, cel i metodyka zarządzania
compliance w grupach energetycznych

• Jak zacząć i do czego zmierzać w procesie budowania
systemu compliance?

• Komunikacja w obrębie spółek pomiędzy poszczególnymi
działami

• Kluczowe etapy procesu wdrożenia systemu compliance
– na co szczególnie warto zwrócić uwagę

• Wymiana informacji dotyczących compliance w ramach energetycznej grupy kapitałowej ze szczególnym
uwzględnieniem informacji poufnych i wrażliwych

10:30 Przerwa kawowa
11:00 P
 anel dyskusyjny
Daniel Borkowski, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal
Partner

12:30 Przerwa na lunch
13:15 P
 roces wdrażania compliance – jak uniknąć
błędów

Daniel Borkowski, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna
Legal Partner

10:30 Przerwa kawowa
11:00 W
 łaściwy podział kompetencji jako kluczowy
element systemu compliance
• Zakres kompetencji i funkcji pomiędzy poszczególnymi
działami

• Ryzyko, które może zaistnieć podczas wdrażania funkcji
compliance

• Inspektor ds. zgodności jako jeden z elementów systemu compliance

• Identyfikacja ryzyka – skuteczne sposoby i dobre praktyki
na jego minimalizację

• Przeniesienie rozwiązań z sektora finansowego
na energetyczny

• Monitorowanie i weryfikacja wdrażanych rozwiązań

• Zastosowanie modelu trzech linii obrony

Wojciech Kulczyk, Prawnik, Associate, WKB Wierciński Kwieciński
Baehr

14:45 Kluczowe regulacje prawne stanowiące wyzwanie
dla obszaru zgodności
• Sposoby na bieżącą identyfikację wymagań prawnych
i wymagań wewnętrznych
• Wpływ działalności regulatora na system compliance
Wojciech Kapica, Counsel, Kancelaria Prawna Gawroński & Partners

15:45 Zakończenie I dnia warsztatów

Waldemar Mnich, Wiceprezes, Fundacja Rozwoju Compliance,
Radca Prawny, SportGas

12:30 Przerwa na lunch
13:30 O
 ptymalizacja systemu compliance w sektorze
energetycznym
• Compliance jako element ładu korporacyjnego w sektorze energetycznym
• Cykliczna ocena zgodności i ustalanie rocznych planów
compliance
• Compliance w energetyce z punktu widzenia Rady
Nadzorczej
• System zgodności w kontekście ochrony i przetwarzania
danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych
konsumentów
Monika Bogdał, Radca Prawny Kancelaria Prawna Piszcz
i Wspólnicy
Mateusz Oskroba, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz
i Wspólnicy

15:00 Z
 akończenie II dnia warsztatów i wręczenie
certyfikatów uczestnikom
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PRELEGENCI

MONIKA BOGDAŁ

Radca Prawny Kancelaria Piszcz i Wspólnicy
Radca prawny. Od ponad 7 lat zajmuje się doradztwem biznesowym, od 2013 r. jako prawnik.
W Kancelarii pracuje w zespole prawa energetycznego. Obsługuje spółki obrotu
oraz dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła i gazu w ich bieżącej działalności.
Przygotowuje i opiniuje kontrakty energetyczne. Doradza w kwestiach związanych
z instalacjami OZE oraz efektywnością energetyczną, w tym także podmiotom
z sektora publicznego. Wspiera Klientów w sprawach związanych z szeroko rozumianymi
procesami produkcyjnymi, w tym ochroną środowiska (m.in. gospodarowaniem
odpadami, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji
do środowiska) oraz wprowadzaniem wyrobów do obrotu (m.in. obowiązków na gruncie REACH, CLP
i CPR). Opiniuje kwestie ulg i zwolnień podatkowych dla przemysłu energochłonnego. Reprezentuje
Klientów przed organami nadzoru rynku, Prezesem URE, UOKiK oraz sądami.

DANIEL BORKOWSKI

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner
Daniel w swojej dotychczasowej praktyce miał możliwość doradzać dla przedsiębiorstw
z sektora energetycznego (gaz, energia i paliwa) oraz chemicznego. Od 2000r. pracował
w PGNiG i PKN Orlen, Ernst & Young i obecnie jako radca prawny w ramach kancelarii
prawnej LEGAL PARTNER. Specjalizuje się w obszarze doradztwa dla sektora Up-, Midi Downstream w zakresie zapewnienia zgodność z wymaganiami regulacyjnymi przy
prowadzeniu działalności wydobycia, przesyłu, magazynowania i importu/sprzedaży
gazu ziemnego oraz w obszarach elektroenergetyki w szczególności odnawialnych
źródłach energii (OZE) i kogeneracji (CHP). Swoje doświadczenia poszerzył o spojrzenie
na inne rynki surowców dzięki nauce na zagranicznych szkoleniach lub uczelniach (w trakcie: Master
of Gas Business Management – Delta Energy Institute i Uniwersytet w Groningen, Holandia). Od kilku
lat prowadzi szkolenia lub uczestniczy jako prelegent w konferencjach dedykowanych dla szeroko
rozumianego sektora energetycznego.

WOJCIECH KAPICA

Counsel, Kancelaria Prawna Gawroński & Partners
Wojciech Kapica jest Counselem w kancelarii Gawroński & Partners, gdzie kieruje praktyką
bankowo – finansową. Wojciech dysponuje przekrojowym doświadczeniem obszaru
regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem. Praktykę zawodową rozpoczął
w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w dziale nadzoru
bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.,
członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego
europejskiego banku. Wojciech Kapica specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnych
i publicznych), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej
i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV /
CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków
i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. W swojej codziennej
pracy Wojciech pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym
i instytucjom płatniczym w kwestiach regulacyjnych i compliance. Ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
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PRELEGENCI

WOJCIECH KULCZYK

Prawnik, Associate, WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Doradza Klientom w sprawach z zakresu polskiego i unijnego prawa konkurencji. Posiada
doświadczenie w reprezentowaniu Klientów z branży energetycznej, chemicznej,
transportowej, lotniczej, budowlanej, ubezpieczeniowej, spożywczej, farmaceutycznej
w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
dotyczących nadużywania pozycji dominującej, porozumień ograniczających
konkurencję oraz kontroli koncentracji. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących
analizy prowadzonej działalności oraz przygotowania i wdrożenia u Klientów rozwiązań dotyczących
zgodności z przepisami prawa (tzw. programów compliance).

WALDEMAR MNICH

Wiceprezes, Fundacja Rozwoju Compliance, Radca Prawny, SportGas
Wiceprezes Fundacji Rozwoju Compliance, Radca Prawny, certyfikowany Approved
Compliance Officer oraz menedżer ryzyka z uprawnieniami do audytowania systemów
zarządzania ryzykiem w organizacjach (CRMA). Obecnie zajmuje się doradztwem
prawnym, a także projektowaniem, wdrażaniem, nadzorowaniem, monitorowaniem
i audytowaniem realizacji procedur Compliance i zarządzania ryzykiem. Posiada
wieloletnie doświadczenie menedżerskie i eksperckie w szeroko rozumianej branży
energetycznej, w przedsiębiorstwach wielooddziałowych o zróżnicowanym profilu
działalności.

MATEUSZ OSKROBA

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
dwuletniego Studium Prawa Brytyjskiego (Introduction to English and European Union
Law), prowadzonego przez Uniwersytet w Cambridge. Absolwent Podyplomowego
Studium Prawa Ochrony Konkurencji organizowanego przez Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk. Zrealizował program studiów doktoranckich na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Kancelarią
Prawną Piszcz i Wspólnicy współpracuje od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie ochrony
konkurencji, prawie ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim oraz w prawie własności
intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawnego zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
Prowadzi postępowania windykacyjne, w tym postępowania przeciwko osobom odpowiedzialnym
za zobowiązania podmiotów gospodarczych. Koordynator projektów prowadzonych przez Kancelarię.
Sporządza i opiniuje umowy współpracy między przedsiębiorcami, umowy sprzedaży towarów, w tym
postanowienia dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy (gwaranta) względem kupującego, ogólne
warunki umów i regulaminy, umowy agencyjne i umowy dystrybucyjne (w szczególności w zakresie
identyfikacji praktyk ograniczających konkurencję) oraz umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Doradza we wdrażaniu programów rabatowo-bonusowych.
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ORGANIZATOR
MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom
wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy,
skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska
organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz
zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- Mobile, Play, Polkomtel,
PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE,
KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi:
MM Conferences S.A., MMC Academy, MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

GRUPA DOCELOWA
Warsztat kierujemy do przedstawicieli sektora
energetycznego – Dyrektorów, Kierowników oraz
Specjalistów z działów takich jak:
• compliance
• prawny i regulacji
• polityki regulacyjnej

KONTAKT DO PRODUCENTA
Izabela Witoń
Kierownik Projektu
tel.: 22 379 29 48
e-mail: i.witon@mmcpolska.pl

• kontroli i audytu wewnętrznego
• inspektorów ds. zgodności
• członków Rad Nadzorczych

ADRES SZKOLENIA
Hotel Sheraton
Al. Bolesława Prusa 2,
00-493 Warszawa
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