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GŁÓWNE ZAGADNIENIA

• Wyzwania stojące przed przedsiębiorcami 
w zakresie ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa – co się zmieni?

• Procedury oraz środki prawne 
zapewniające dostępność dochodzenia 
naprawienia szkody z tytułu bezprawnego 
pozyskiwania, wykorzystywania 
i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa

• Audyt umów pod kątem ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa

• Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa  
w stosunkach z instytucjami publicznymi  
a nowe rozwiązania wynikające 
z Dyrektywy

• Opracowywanie regulaminów pracy oraz 
polityk bezpieczeństwa informacji w celu 
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 
– praktyczne wskazówki

• Opracowywanie polityki whistleblowingu 
w przedsiębiorstwie – krok po kroku

• Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa  
w postępowaniach sądowych

Do dnia 8 czerwca 2018 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas do dostosowania swoich porząd-
ków prawnych do wymogów Dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji han-
dlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnia-
niem. Dyrektywa wprowadza nowe standardy jeśli chodzi o uznanie informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, 
zobowiązuje także kraje do wprowadzenia do swoich porządków prawnych procedur i środków umożliwiają-
cych przedsiębiorcom dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia informacji poufnych ich firm. Serdecz-
nie zapraszamy na wydarzenie podczas którego zostaną poruszone kwestie dotyczące odpowiedniej ochrony 
tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Dyrektywy. Eksperci przekażą Państwu jak przygotować 
firmę na nowe zmiany, jak konstruować umowy z kontrahentami oraz co najważniejsze jakie procedury wpro-
wadzić, by nie dopuścić do ujawnienia ważnych informacji przez pracowników. Skupimy się także na należytej 
ochronie sygnalistów według wytycznych Dyrektywy. 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE
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PROGRAM 

DZIEŃ I – 7 LUTEGO 2018 R.

9:00  Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
9:30 Nowe środki ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa wprowadzane przez 
Dyrektywę w sprawie ochrony know-how
• Podstawowe zasady ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa
• Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa 

w Dyrektywie o poufności i jej skutki dla 
przedsiębiorców

• Wyzwania stojące przed przedsiębiorcami  
w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa  
– co się zmieni?

• Środki ochrony przysługujące w przypadku 
naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

• Nowe środki ochrony wprowadzane przez Dyrektywę
• Nadużycie środków ochrony i jego konsekwencje 

na tle Dyrektywy
dr Zbigniew Pinkalski, Radca Prawny, Traple 
Konarski Podrecki i Wspólnicy

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Działania naruszające tajemnice 
przedsiębiorstwa
• Bezprawne pozyskanie, wykorzystanie i ujawnienie 

tajemnicy przedsiębiorstwa według Dyrektywy
• Procedury oraz środki prawne zapewniające 

dochodzenia odszkodowania z tytułu bezprawnego 
pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania 
tajemnicy przedsiębiorstwa

• Pozyskiwanie tajemnicy przedsiębiorstwa od osoby 
trzeciej stanowiące zagrożenie dla przedsiębiorcy 

• Sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 dr Antoni Bolecki, Radca Prawny, Partner, 
Kancelaria Hansberry Tomkiel

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

13:00  Przerwa na lunch
14:00  Tajemnica przedsiębiorstwa a prywatność 

pracownika 
• Zakres pojęcia prywatności pracownika
• Tajemnica korespondencji w przedsiębiorstwie
• Prywatność pracownika a tajemnica 

przedsiębiorstwa
• Dopuszczalny monitoring działalności pracownika 

w przedsiębiorstwie
Artur Piechocki, Radca Prawny, Kancelaria APLaw

15:30  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa  
w stosunkach z instytucjami publicznymi  
a nowe rozwiązania wynikające z Dyrektywy
• Skuteczna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego

• Wniosek o udzielenie dofinansowania z funduszy 
europejskich a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

• Ochrona informacji poufnych w związku  
z przeprowadzaną kontrolą przez organy 
państwowe

• Dostęp do informacji publicznej a ochrona 
tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle Dyrektywy
Agnieszka Zwierzyńska, Adwokat, Dział Prawa 
Własności Intelektualnej, Kancelaria Prawna 
Sadkowski i Wspólnicy

16:30  Zakończenie I dnia warsztatów



9:00  Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
9:30 Skuteczna ochrona tajemnicy 

przedsiębiorstwa w firmie
• Opracowywanie regulaminów pracy oraz polityk 

bezpieczeństwa informacji w celu ochrony 
tajemnicy przedsiębiorstwa – praktyczne 
wskazówki

• Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej 
na podstawie polskiego prawa

• Odpowiedzialność pracownika za naruszenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa
dr Marta Derlacz-Wawrowska, Radca Prawny, 
Praktyka Prawa Pracy, Kancelaria Wardyński 
i Wspólnicy

11:00  Przerwa kawowa
11:30  Sygnaliści w świetle Dyrektywy w sprawie 

ochrony niejawnego know-how i niejawnych 
informacji handlowych
• Tajemnica przedsiębiorstwa a ujawnianie 

nieprawidłowości przez pracowników
• Ochrona sygnalistów przed odpowiedzialnością za 

ujawnienie nieprawidłowości lub naruszeń w firmie
• Opracowywanie polityki whistleblowingu 

w przedsiębiorstwie – krok po kroku
Maciej Żelewski, Associate, Domański Zakrzewski 
Palinka

13:00  Przerwa na lunch

13:45  Audyt umów pod kątem ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa
• Umowne zastrzeżenie informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa – dobre praktyki
• Najczęstsze błędy w klasyfikowaniu informacji 

jako tajemnic przedsiębiorstwa
• Szacowanie kar umownych za naruszenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa
• Zawieranie umów NDA – nowe rozwiązania 

wynikające z Dyrektywy
• Analiza kluczowych zapisów umów NDA – case 

study
Karolina Stawicka, Adwokat, Counsel, kieruje 
zespołem prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird

15:15  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 
w postępowaniach sądowych
• Zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa 

w toku postępowań sądowych
• Praktyka dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa praw do baz danych 
oraz korespondencji zawierających informacje 
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa na gruncie 
prawa cywilnego oraz karnego

• Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń zapisów 
umownych tajemnicy przedsiębiorstwa
Karolina Stawicka, Adwokat, Counsel, kieruje 
zespołem prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird

16:30  Zakończenie warsztatów; Wręczenie 
certyfikatów Uczestnikom

DZIEŃ II – 8 LUTEGO 2018 R.

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

PROGRAM 



www.mmcpolska.plRejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

DR ANTONI BOLECKI
Radca Prawny, Partner, Kancelaria Hansberry Tomkiel 
Antoni Bolecki jest radcą prawnym oraz doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Jest absolwentem Studiów 
Doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW (2012), Aplikacji Sądowej w Warszawie (2006), Wydziału Historycznego UW (2004), 
Wydziału Prawa i Administracji UW (2002) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na UW (2001).
Kariera zawodowa Antoniego Boleckiego koncentrowała się przede wszystkim na zdobywaniu praktycznego doświadczenia 
w kancelariach prawnych: Greenberg Traurig - Biuro w Warszawie (2014-2017); Wardyński i Wspólnicy (2008-2013); Chłopecki, 
Sobolewska i Wspólnicy (2004-2008). Jest praktykiem, który reprezentując na co dzień swoich klientów wykorzystuje silne 
podstawy teoretyczne ugruntowane pracą naukową.
Antoni Bolecki specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji, prawa ochrony konsumentów, prawa 

nieuczciwej konkurencji a także w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Ponadto w swojej działalności zawodowej wykorzystuje większość 
dziedzin prawa kluczowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Chętnie też uczestniczy w projektach, które 
wykraczają poza ścisły zakres jego specjalizacji. Ma bogate doświadczenie w pracy z klientami z branż wymagających bardzo dobrego rozeznania 
w otoczeniu regulacyjnym i aktualnej legislacji, w szczególności: bankowość i instytucje finansowe, FMCG, produkcja, nowe technologie. Uczestniczył 
w szeregu największych transakcji w Polsce oraz wiodących postępowaniach sądowych i antymonopolowych. W 2016 roku znalazł się w gronie 
laureatów konkursu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepsza pracę doktorską z zakresu prawa konkurencji w latach 
2012-2015. Specjalista z dziedziny prawa konkurencji wyróżniony w rankingach EMEA Legal 500 and Who’s Who in Competition law.
Antoni Bolecki jest członkiem Krajowej Izby Radców Prawnych, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz American Bar Association.

DR MARTA DERLACZ-WAWROWSKA
Radca Prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy 
Ma doświadczenie m.in. w sporach dotyczących rozwiązania umów o pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 
roszczeń związanych z mobbingiem i dyskryminacją, a także w postępowaniach dotyczących podlegania ubezpieczeniom 
społecznym. Doradzała m.in. w sprawach umów związanych z zatrudnieniem, wypadków przy pracy i tworzenia wewnętrznych 
regulacji pracodawców. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, w tym m.in. książki „Ochrona informacji poufnych pracodawcy 
w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy” (Warszawa 2015) oraz współautorka komentarza do kodeksu pracy.

PRELEGENCI

ARTUR PIECHOCKI
Radca Prawny, Kancelaria APLaw 
Specjalizuje się w prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych osobowych i prywatności 
oraz cyberbezpieczeństwie. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki 
i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa 
domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). Jest ekspertem Europejskiej Agencji 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency – ENISA) w zakresie doradztwa 
regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National 
Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), a obecnie 

współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest członkiem Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych 
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Przez wiele lat pracował jako doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej 
i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. 
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PRELEGENCI

KAROLINA STAWICKA
Adwokat, Bird & Bird 
Doradza klientom od 2005 r. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada szerokie doświadczenie 
w doradztwie prawnym w zakresie różnorodnych aspektów zatrudniania pracowników, w tym kadry menadżerskiej i kluczowych 
specjalistów z innych krajów oraz w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, fuzji i przejęć, zwolnień, w tym zwolnień grupowych, 
obejmujących jednocześnie kilka jurysdykcji. Wspiera klientów lokalnych i zagranicznych w obszarze zarówno indywidualnego, 
jak i zbiorowego prawa pracy. Jej innymi obszarami specjalizacji są prawo autorskie (w tym transfer praw do utworów 
pracowniczych), prawo nowych technologii, nieuczciwa konkurencja, prawo ochrony danych osobowych, zamówienia publiczne 
oraz spory, zarówno sądowe i arbitrażowe. Jest ekspertem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). 
Przed podjęciem pracy w Bird & Bird pracowała dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców 

ONZ. Była członkiem międzynarodowego zespołu powołanego do wspierania zwalczania korupcji w Polsce w ramach PHARE 2005. Jest konsultantem 
Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Funduszu Współpracy oraz ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej.

DR ZBIGNIEW PINKALSKI
Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także w prawie 
sportowym i prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony informacji i know – how. Obsługuje 
postępowania sądowe m.in. dla wiodących przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, chemicznej 
i kosmetycznej, w tym wygrane spory przed Sądem Najwyższym. W kancelarii kieruje pracami zespołu Life Science oraz 
uczestniczy w pracach praktyki prawa własności intelektualnej i konkurencji. Autor monografii pt. „Prawna ochrona formatów 
telewizyjnych” (wyróżnionej nagrodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dla najlepszej książki roku dotyczącej rynku mediów 
elektronicznych) oraz licznych publikacji zarówno w prasie branżowej, blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych 
m.in. na temat tzw. ambush marketingu, zakresu ochrony prawnoautorskiej, zarządzania marką, ochrony know – how, prawa 

reklamy i promocji oraz prawa prasowego. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych – doktorat obronił w 2014 roku 
na UJ, a rozprawa doktorska została wyróżniona nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prelegent na seminariach i konferencjach 
związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami. Wykładowca na studiach podyplomowych „E-marketing” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego. 
Laureat plebiscytu Gazety Prawnej „Rising Stars – prawnicy liderzy jutra” (edycja 2016, miejsce 5 w rankingu).
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PRELEGENCI

MACIEJ ŻELEWSKI
Associate, Domański Zakrzewski Palinka 
Maciej doradza w zakresie prawa ochrony konkurencji oraz regulacji branżowych (między innymi w branży farmaceutycznej, 
kosmetycznej, tytoniowej) . W ramach praktyki prawa ochrony konkurencji Maciej doradza w kwestiach związanych z dystrybucją 
towarów i usług, relacjami pomiędzy podmiotami współpracującymi w łańcuchu dostaw, programami i politykami handlowymi 
i rabatowymi, działaniami monopolistów oraz w sprawach korporacyjnych (fuzje i przejęcia, restrukturyzacje, joint venture, 
współpraca handlowa). Prowadzi postępowania w UOKiK w zakresie kontroli koncentracji (zarówno dla transakcji lokalnych 
jak i międzynarodowych) oraz uczestniczy w postępowaniach antymonopolowych oraz dotyczących ochrony praw konsumentów. 
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zagadnień międzynarodowych, w tym współpracy z podmiotami zagranicznymi. 
Doradzał spółkom wchodzącym w skład międzynarodowych grup kapitałowych, podmiotom zagranicznym, wchodzącym  

na polski rynek oraz spółkom Polskim prowadzącym działalność na terenie kraju oraz za granicą. Zajmuje się również doradztwem w zakresie 
compliance, a w szczególności w zakresie przygotowywania strategii i polityk zgodności, wprowadzania mechanizmów wewnętrznych oraz bieżącego 
prowadzenia działań kontrolnych i nadzorczych. Jednocześnie doradza w zakresie stosowania amerykańskich i brytyjskich przepisów antykorupcyjnych 
dla spółek znajdujących się w Polsce. Brał również udział w międzynarodowych postępowaniach i audytach w zakresie compliance. 

AGNIESZKA ZWIERZYŃSKA
Adwokat, Dział Prawa Własności Intelektualnej, Kancelaria Prawna Sadkowski i Wspólnicy
Agnieszka Zwierzyńska jest specjalistą w zakresie prawa własności intelektualnej, posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe. 
Współpracuje z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy od 2016 roku. Prowadziła i doradzała w sporach związanych z naruszeniami 
praw własności intelektualnej, przemysłowej (ze szczególnym uwzględnieniem patentów), prawa do firmy i zwalczaniem 
nieuczciwej konkurencji na rzecz dużych podmiotów korporacyjnych. Negocjowała i przygotowywała umowy wdrożeniowe, 
licencyjne, utrzymaniowe, serwisowe, SLA i outsourcingowe dla renomowanych firm informatycznych, jak również po stronie 
zamawiających, dla lidera w branży spożywczej i czołowego producenta tzw. małego AGD. Przygotowywała i negocjowała 
umowy producenckie dla producenta jednego z najpopularniejszych programów telewizyjnych w Polsce. Przeprowadzała audyt 
w zakresie praw własności intelektualnej dużego wydawnictwa oraz przygotowała szereg umów celem zabezpieczenia praw 

własności intelektualnej w spółce. W kancelarii Sadkowski i Wspólnicy specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spornych związanych z naruszeniami 
praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Doradza przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów w obszarze prawa własności intelektualnej (umowy licencyjne, wydawnicze, 
producenckie, umowy o zachowaniu poufności). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Okręgowej 
Izby Adwokackiej w Warszawie. 
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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 Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

ORGANIZATOR

GRUPA DOCELOWA

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli 
działów prawnych zajmujących się szeroko 
pojętą ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Zapraszamy w szczególności:
• Dyrektorów
• Kierowników
• Specjalistów

ADRES WARSZTATU

The Westin Warsaw  
Al. Jana Pawła II 21 
00-854 Warszawa

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA:

Jacek Fryszkowski
Workshops Advisory Coordinator
Project Advisor
tel: +48 22 379 29 57
e-mail: j.fryszkowski@mmcpolska.pl 

KONTAKT DO PRODUCENTA

Izabela Witoń
Senior Project Manager
Workshops Department
tel: 22 379 29 48
e-mail: i.witon@mmcpolska.pl


