
DOŚWIADCZENI  
PRELEGENCI

MATERIAŁY  
KONFERENCYJNE

CERTYFIKAT  
UCZESTNICTWA

26.09 - 27.09.2018
Sheraton Warsaw Hotel

PATRON MEDIALNY ORGANIZATOR WSPÓŁPRACA

PROCES WDRAŻANIA
SYSTEMU COMPLIANCE 
W BRANżY DEWELOPERSKIEJ

SYSTEMOWE PODEJŚCIE
DO ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM ZGODNOŚCI

Punktów dla Radców Prawnych

13 

10 Punktów dla Prawników



• Wdrożenie systemu compliance  
w spółce

• Ryzyko podczas wdrożenia 
systemu compliance

• Zakres obowiązków Compliance 
Officer’a

• Wpływ wdrożenia compliance na 
relacje biznesowe

• Kluczowe regulacje prawne 
stanowiące wyzwanie dla obszaru 
zgodności

• Programy antykorupcyjne w 
przedsiębiorstwie

MATEUSZ HENDZEL
Dom Development S.A.,  
Marszałek i Partnerzy

DAMIAN KLIMAS
Szostek Bar i Partnerzy

DR DAMIAN 
TOKARCZYK
Kancelaria Raczkowski Paruch

DR ANNA  
PARTYKA-OPIELA
Domański Zakrzewski  
Palinka

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

PRELEGENCI

Ilość regulacji prawnych na rynku stwarza konieczność wdrożenia systemu compliance w celu zminimalizowania 
ryzyka braku zgodności we wszystkich firmach. Zgodnie z planowanymi uregulowaniami obowiązki związane z szeroko 
rozumianym compliance obejmą wszystkie polskie firmy, także branżę deweloperską. Podczas spotkania Eksperci 
przedstawią poszczególne kroki budowania systemu compliance w branży deweloperskiej, przedstawią rolę i obowiązki 
Compliance Officer’a oraz zaproponują możliwe podejścia organizacyjne i proceduralne. W trakcie wydarzenia poznają 
Państwo sposoby na bieżącą identyfikację ryzyka oraz identyfikację wymagań prawnych i wymagań wewnętrznych. 
Prelegenci omówią także jak właściwie podzielić kompetencje pomiędzy poszczególnymi działami oraz jak rozwiązania 
z sektora finansowego przenieść na branżę deweloperską.

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



9:00  Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30 Praktyczne aspekty wdrażania  

i funkcjonowania systemu zarządzania 
ryzykiem zgodności (Compliance) w 
branży deweloperskiej

•  Compliance - czym jest, dlaczego warto 
powołać dział Compliance w spółce - definicja i 
korzyści z posiadania danej jednostki

•  Funkcja compliance w spółce – proponowane 
podejścia organizacyjne  
i proceduralne

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

•  Poszczególne kroki do wprowadzania systemu 
compliance w spółce

•  Znaczenie systemów Compliance  
w zmieniającym się otoczeniu prawnym

dr Anna Partyka-Opiela, Partner, Radca Prawny, Domański 
Zakrzewski Palinka

11:00 Przerwa kawowa
11:30  Kluczowe etapy wdrażania systemu 

compliance
•  Proces wdrażania compliance – jak uniknąć 

błędów procesowych?
•  Identyfikacja kluczowych ryzyk, które 

mogą zaistnieć podczas wdrażania funkcji 
compliance - skuteczne sposoby i dobre 
praktyki na jego minimalizację

•  Monitorowanie ryzyka i weryfikacja 
wdrażanych rozwiązań z zakresu prawa, 
organizacji, zarządzania

Mateusz Hendzel, Compliance Officer, Prawnik, Dom 
Development S.A, Marszałek i Partnerzy 

13:00 Przerwa na lunch
14.00 Compliance Officer i jego funkcjonowanie 

w firmie
•  Rola i zadania Compliance Officer’a w spółce 

deweloperskiej - dlaczego warto powołać dane 
stanowisko?

•  Zakres kompetencji i funkcji pomiędzy 
poszczególnymi działami - wypracowanie 
standardów współpracy z m.in. z działem 
audytu, controlingu oraz z Zarządem

•  Komunikacja w obrębie spółek i pomiędzy 
poszczególnymi działami

•  Budowanie świadomości w spółce - przekaz 
wiedzy, przeprowadzanie szkoleń - 
wyzwania, problemy i sposoby kształtowania 
świadomości wśród pracowników

Mateusz Hendzel, Compliance Officer, Prawnik, Dom 
Development S.A, Marszałek i Partnerzy 

16:00 Zakończenie I dnia konferencji

9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30  W jaki sposób wewnętrzne standardy 

etyczne wpływają na współpracę  
z partnerami biznesowymi, wizerunek 
firmy i zarządzanie pracownikami?

•  Wpływ wdrożenia compliance na relacje 
biznesowe - korzyści płynące z wprowadzenia 
systemu zarządzania zgodnością

•  Obszar funkcjonowania spółki na giełdzie,  
a budowanie wiarygodności wobec partnerów 
biznesowych

Mateusz Hendzel, Compliance Officer, Prawnik, Dom 
Development S.A, Marszałek i Partnerzy

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Wprowadzenie skutecznych 

programów antykorupcyjnych w spółce 
deweloperskiej

•  Rozwijanie strategii antykorupcyjnej  
w przedsiębiorstwie - minimalizowanie ryzyka 
w tym zakresie

•  Tworzenie i zarządzanie programami 
antykorupcyjnymi - zakres programu, wpływ  
na działalność firmy

•  Przykłady możliwych nadużyć korupcyjnych  
w przedsiębiorstwie - jak ich uniknąć

 dr Damian Tokarczyk, Adwokat, kancelaria Raczkowski 
Paruch

13.00 Przerwa na lunch
14:00 Konieczność dostosowania wewnętrznych 

polityk i procedur spółki deweloperskiej 
do nowych przepisów prawnych (m.in. 
Ustawa o jawności życia publicznego)

•  Sposoby na bieżącą identyfikację wymagań 
prawnych i wymagań wewnętrznych

•  RODO w spółce deweloperskiej - problemy 
z jednolitym formułowaniem obowiązków 
informacyjnych względem klienta

•  Ustawa o jawności życia publicznego jako 
kluczowa regulacja stanowiąca wyzwanie dla 
obszaru zgodności

Damian Klimas, Associate, Szostek Bar i Partnerzy 

15:30 Zakończenie konferencji oraz wręczenie 
certyfikatów Uczestnikom
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MATEUSZ HENDZEL
Dom Development S.A., Marszałek i Partnerzy
Compliance Officer – Dom Developmnet S.A. / Prawnik Marszałek&Partnerzy - Adwokaci
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego organizowanego 
przez Uniwersytet Cambridge, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej kariery zawodowej jest 
związany z Dom Development S.A., gdzie pełni rolę wewnętrznego prawnika oraz Compliance Officer’a.
Specjalizuje się w prawie zobowiązaniowym, procesie budowlanym, sporach z wykonawcami i podwykonawcami, prawie 
marketingowym oraz prawie korporacyjnym, a także szeroko rozumianym compliance.
Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa spółek 
handlowych.

DR ANNA PARTYKA-OPIELA
Domański Zakrzewski Palinka
Anna jest doktorem prawa, szefem zespołu compliance kancelarii DZP. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik 
wewnętrzny, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie etyki, zapobiegania korupcji i compliance, brała udział w procesach 
integracyjnych i restrukturyzacyjnych, w tym w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych systemów compliance (regulacje 
krajowe, FCPA, Bribery Act, zamówienia publiczne). Anna świadczy bieżące doradztwo z zakresu zapobiegania korupcji i compliance, 
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, corporate 
governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Anna posiada także doświadczenie  
w obszarze kontroli wewnętrznej, doradztwa w sprawach spornych, audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów  
z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Prowadziła liczne projekty związane z analizą i usprawnianiem procesów  
i procedur, zapobieganiem nadużyciom wewnętrznym, konfliktom interesów oraz działaniom o charakterze korupcyjnym,  
w tym szczególnie w branżach regulowanych, takich jak ochrona zdrowia i rynek farmaceutyczny. 

DAMIAN KLIMAS
Szostek Bar i Partnerzy
Associate w kancelarii prawnej Szostek_Bar i Partnerzy, asystent w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych 
Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach pracy zawodowej 
zajmuje się w szczególności udziałem w projektach z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze finansowym oraz prawa 
własności intelektualnej we współpracy z PwC Legal. W ramach pracy dydaktyczno-naukowej prowadzi zajęcia z ochrony danych 
osobowych. Jest także zaangażowany w międzynarodowe badania naukowe dotyczące europejskiej reformy ochrony danych 
osobowych oraz informatyzacji transgranicznych postępowań cywilnych. Prelegent na konferencjach ogólnopolskich  
i międzynarodowych, autor publikacji naukowych z zakresu prawa mediów elektronicznych oraz ochrony danych osobowych.  

DR DAMIAN TOKARCZYK
kancelaria Raczkowski Paruch
Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. Z Kancelarią związany od września 2016 r. jako prawnik 
w zespole prawa karnego gospodarczego i compliance. Posiada doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i 
pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw 
gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do 
sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Jest autorem artykułów 
naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym 
Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe. 
Członek Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, w ramach którego współorganizował konferencje 
naukowe omawiające nowelizacje kodeksu postępowania karnego.
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem 
spotkań biznesowych w Polsce. Spółka 
organizuje szkolenia, konferencje i 
kongresy dedykowane specjalistom, kadrze 
menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm 
w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone 
są przez znanych praktyków, ekspertów 
posiadających wieloletnie doświadczenie 
w swojej branży. Kongresy 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 
Events oraz MMC Design.

Konferencję kierujemy do przedstawicieli 
branży deweloperskiej – Członków Zarządu 
oraz Dyrektorów, Kierowników oraz 
Specjalistów z działów takich jak:
• compliance
• prawny i regulacji
• kontroli i audytu wewnętrznego
• kontrolingu

DO UDZIAŁU W WYDARZENIU 
ZAPRASZAMY:

Sheraton Warsaw Hotel
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

ADRES WARSZTATU:

Aleksandra Kurek
Junior Project Advisor,
Business Advisory Department
T: +48 22 379 29 68
E-mail: a.kurek@mmcpolska.pl

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA

Katarzyna Kasjaniuk 
Director 
Workshops & Trainings Department 
T: +48 22 379 29 22 
e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

KONTAKT W SPRAWACH  
MERYTORYCZNYCH:

ORGANIZATOR


