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24 KWIETNIA 2019 \ DZIEŃ I

11:00 - 11:45   Rejestracja gości oraz kawa powitalna

11:45 - 12:00   Otwarcie Kongresu

 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:00 - 13:00   BLOK I: Motywacja pracowników 

 › Programy dla pracowników i zarządzanie świadczeniami w spółce 
 › Programy innowacji pracowniczych jako element motywacyjny 
 › Programy motywacyjne oparte o akcje 

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Marek Gadacz, Partner, Doradca Podatkowy, CRIDO 
 Marta Kolimaga, Hype Innovation Partner 
 Robert Moreń, Dyrektor ds. Komunikacji, Benefit Systems

13:00 - 14:00   Lunch

14:00 - 15:50   BLOK II: Zmiany regulacyjne dotyczące pracowników i pracodawców

 Rola HR w compliance
 › Znaczenie ustawy o odpowiedzialność podmiotów zbiorowych dla działów HR  
– jakie nowe wyzwania czekają działy HR w nowym podejściu do compliance?

 › Rola HR w wykazywaniu należytej staranności
 › Jak żyć z sygnalistami w dobie nowych regulacji?

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Justyna Korycka, Adwokat, Partner, Olesiński & Wspólnicy  
 Salwador Milczanowski, Adwokat, Senior Counsel, Olesiński & Wspólnicy

 Wdrażanie PPK z korzyścią dla spółki i pracowników
 › Procedura wyboru i wdrażania PPK
 › Jakie elementy oceny są ważne dla spółki i dla pracowników 
 › Koszty związane z PPK

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Łukasz Kwiecień, Wiceprezes Zarządu, PKO TFI

 Zmiany w zakresie prawa pracy
 › Najnowsze zmiany regulacyjne
 › Konieczne działania po stronie spółek
 › Minimalizacja negatywnych konsekwencji

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Karolina Schiffter, Adwokat, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch 

 Post - RODO
 › Zarządzanie danymi osobowymi w działach HR po wejściu w życie RODO w praktyce
 › Spodziewane działania UODO
 › Przegląd procedur i baz, które należy robić cyklicznie

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Maciej Mackiewicz, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Technologie, Ochrona Danych i Forensic, Kochański i Partnerzy

 Zatrudnianie i płace a regulacje antymonopolowe
 › Co prawo konkurencji ma wspólnego z HR?
 › O czym dział HR może rozmawiać z konkurencją?
 › Którzy członkowie działu HR mogą ponieść indywidualną karę antymonopolową?

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Radca Prawny, Partner, Dentons 

PROGRAM KONGRESU



2
0

19

HUMAN RESOURCES SEG
VIII KONGRESKHR

WWW.SEG.ORG.PL

15:50 - 16:30   Przerwa kawowa

16:30 - 17:30   BLOK III: Technologia i cyfryzacja w obszarze HR

 Sztuczna inteligencja
 › Jakie mogą być kompetencje „sztucznego” pracownika
 › Koszty a efektywność AI
 › Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla „normalnych” pracowników

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Jacek Krajewski, Business Development Manager, Emplocity

 Nowe technologie w zakresie doskonalenia zawodowego
 › Atrakcyjne sposoby podnoszenia kwalifikacji
 › Analiza efektywności działań w tym zakresie
 › Możliwości weryfikacji zdobytej wiedzy

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Piotr Paszczyk, Prezes Zarządu, APN Promise 
 Tomasz Siemek, Prezes Zarządu, CloudTeam

 Cyfrowa transformacja HR w praktyce
 › Cyfrowe narzędzia wspierające rekrutację i rozwój pracowników
 › Budowanie zaangażowania pracowników za pomocą narzędzi cyfrowych  
m.in platform do pulsowego badania opinii i zbierania feedbacku od pracowników

 › Narzędzia cyfrowe wspierające skuteczność szkoleń tradycyjnych – tzw. Learning reinforcement

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Romeo Grzębowski, Chief Inspiration Officer, Extended Tools Polska

18:00 - 19:30   Warsztaty integracyjne – ratowanie zdrowia i życia

 W podziale na drużyny, uczestnicy będą zarówno zdobywać umiejętności udzielania pierwszej pomocy, jak  
 także rywalizować na 5 stacjach - symulacjach zdarzeń, takich jak:

 › pomoc nieprzytomnym
 › reanimacja z AED
 › wypadek na klatce schodowej
 › pomoc dzieciom
 › akcja w pokoju hotelowym

20:00   Wieczorna Gala
 › Uroczysta kolacja
 › Zabawa przy muzyce

PROGRAM KONGRESU

24 KWIETNIA 2019 \ DZIEŃ I
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25 KWIETNIA 2019 \ DZIEŃ II

7:30 - 8:30   Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

9:00 - 10:30   Warsztaty tematyczne – I Tura

10:30 - 11:00   Przerwa kawowa

11:00 - 12:30   Warsztaty tematyczne – II Tura

  Grupa I: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: rola HR w wykazywaniu należytej staranności
  Salwador Milczanowski, Adwokat, Senior Counsel, Olesiński & Wspólnicy 
  Tomasz Wróblewski, Adwokat, Manager, Olesiński & Wspólnicy

  Grupa II: Programy motywacyjne i systemy kafeteryjne  
  – kontrowersje wokół opodatkowania i oskładkowania
  Marek Gadacz, Partner, Doradca Podatkowy, CRIDO

  Grupa III: Narzędzia doskonalenia zawodowego pracowników  
  w procesach transformacji cyfrowej organizacji 
  Tomasz Siemek, Prezes Cloud Team, Grupa APN Promise

  Grupa IV: Świadczenia pozapłacowe to dla firmy opłacalna inwestycja
  Robert Moreń, Dyrektor ds. Komunikacji, Benefit Systems

  Grupa V: PPK z PKO TFI - prosto i wygodnie
  Łukasz Kwiecień, Wiceprezes Zarządu, PKO TFI
  Piotr Żak, Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych, PKO TFI

  Grupa VI: Jak budować zaangażowanie pracowników wykorzystując cyfrowe narzędzia HR?
  Romeo Grzębowski, Chief Inspiration Officer, Extended Tools Polska

  Grupa VII: Zabezpieczenie przed roszczeniami o mobbing i dyskryminację
  Grzegorz Ruszczyk, Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch 

12:30 - 13:30   Lunch

13:30 - 14:30   Dyskusja panelowa: Nowe wyzwania HR w spółce giełdowej
 › Procedury dotyczące wszystkich pracowników (sygnaliści, antykorupcja etc.)
 › Zagadnienia pracownicze w raportach niefinansowych
 › Przewidywane zmiany na rynku pracy

 Moderator: 
 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Paneliści: 
 Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania 
 Irena Dawid-Olczyk, Prezes Zarządu, Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” 
 Jarosław Grzegorz, Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Polsce
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PRELEGENCI

 Piotr Biernacki
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

Piotr Biernacki od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się  
w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz 
doradzał setce spółek notowanych na GPW, Euronext i OMX. 

Autor i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji 
środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. 

Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, której 
celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych 
i finansowych. Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów i kadry 
menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 

Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor 
publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, aktywny 
komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.

Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji 
finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability  
i information design.

 Irena Dawid-Olczyk
Prezes Zarządu, Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

Irena Dawid-Olczyk - kulturoznawca, trenerka, negocjatorka. Aktywistka na rzecz praw człowieka. 
Współzałożycielka Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada (1995), koordynatorka 
Krajowego Centrum Interewencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi 2009- ?). Autorka 
nowatorskich programów szkoleniowych. Zajmuje się analizowaniem zjawisk handlu ludźmi i 
współczesnego niewolnictwa jako zjawiska migracyjnego, ekonomicznego, psychologicznego, 
społecznego i kulturowego. Prowadzi projekty badawcze. 

Laureatka nagrody RPO im. Pawła Włodkowica. 

W wolnych chwilach czyta.
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 Marek Gadacz
Partner, Doradca Podatkowy, CRIDO

Partner w dziale doradztwa podatkowego w CRIDO. Od kilkunastu lat specjalizuje się w różnych 
aspektach związanych z opodatkowaniem osób fizycznych, w szczególności doradztwie w zakresie 
planowania podatkowego, bieżących rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych, opodatkowania 
transferu majątku czy przeprowadzania audytów podatkowych, a także zwiększania efektywności 
podatkowej prowadzonej działalności. W ramach dotychczasowej praktyki doradzał zarówno firmom, jak 
i bezpośrednio osobom fizycznym w zakresie struktur wynagradzania pracowników oraz uzyskiwania 
przez nich innych dochodów.

Swoją karierę rozpoczął w 1997 r. w Arthur Andersen, kontynuował w Ernst&Young, a przez ostatnie 
lata był starszym menedżerem w dziale doradztwa podatkowego PwC. Autor licznych artykułów 
dotyczących opodatkowania osób fizycznych, współautor książki „Podatek dochodowy od osób 
fizycznych. Komentarz” wydanej przez C.H. Beck w 2003 roku oraz współautor Komentarza do Umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania wydanego przez ABC Wolters Kluwer w 2011 r.

 Jarosław Grzegorz
Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji 
projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, wdrażania 
systemów zapewnienia zgodności (compliance), jak i doradztwie w sprawach spornych.

Uzyskał kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)   jak również certyfikaty 
Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner), 
Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP).

Prowadził ponad 130 projektów w Polsce i Europie, w tym dla spółek notowanych na GPW (również 
z WIG20), regulatorów oraz polskich i międzynarodowych grup kapitałowych głównie w branży 
paliwowo-energetycznej, budowlanej, medyczno-farmaceutycznej oraz dóbr szybkozbywalnych 
(FMCG).

Posiada rozległe doświadczenie w realizacji projektów dochodzeniowych, audytów procesów 
biznesowych, weryfikacji transakcji, badania forensic due diligence, a także analizy i oceny systemów 
kontroli wewnętrznej oraz wdrażania systemów zapewnienie zgodności (compliance) jak również 
prowadzenia szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie gospodarczym.

Jest wykładowcą studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz 
Akademię Leona Koźmińskiego.

Był inicjatorem i koordynatorem unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji 
w wybranych regionach Polski.
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 Romeo Grzębowski
Chief Inspiration Officer, Extended Tools Polska

Chief Inspiration Officer w Extended Tools Polska – firmie specjalizującej się w cyfrowych narzędziach 
wspierających rekrutację, rozwój i zaangażowanie pracowników. Partner w firmie doradczej  Time 
for Team. Doświadczenie zdobywał m.in. jako: HR Manager – Xerox Polska, konsultant – Nicholson 
International, praktykant – Harley-Davidson Motor Company. Ukończył Advanced Management Program 
na IESE Business School – University of Navarra. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Romeo, od ponad 15 lat pomaga organizacjom najpełniej wykorzystywać potencjał i kreatywność ludzi 
i zespołów z pomocą renomowanych narzędzi i programów. Udziela się jako Mentor w Fundacji Liderek 
Biznesu oraz jako Mentor i Ekspert dla Start-Upów w MIT Enterprise Forum CEE. Pasjonuje się sportami 
zespołowymi, w szczególności koszykówką. Wspiera profesjonalne i amatorskie zespoły sportowe 
w budowaniu efektywnej współpracy.

 Dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował 
współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był 
Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski 
w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego 
tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, 
jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form 
świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. 

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele 
istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym 
- IOSCO.

 Marta Kolimaga
Menedżer w CRIDO, Hype Innovation Partner

Menedżer w dziale Biznes i innowacje w CRIDO. Wspiera firmy w budowaniu kultury i strategii 
innowacji oraz zarządzaniu innowacjami. Zajmuje się również wdrożeniem platformy Hype Innovation 
służącej do optymalizacji innowacyjnych procesów w firmie. Jest odpowiedzialna także za pozyskiwanie 
pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na realizację innowacyjnych projektów badawczo-
rozwojowych, utworzenia centrów B+R, wdrożenia nowych technologii, oraz zwolnień podatkowych. 
Doradzała w procesie pozyskiwania i wykorzystywania przyznanego dofinansowania publicznego 
przedsiębiorstwom m.in. z branży energetycznej, chemicznej, medycznej. Marta odpowiada za proces 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania finansowania z funduszy publicznych 
(biznes plany, studia wykonalności) oraz doradztwem w zakresie rozliczania współfinansowanych 
projektów.
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 Justyna Korycka
Adwokat, Partner, Olesiński & Wspólnicy

Kieruje warszawskim biurem Olesiński & Wspólnicy. Doradza w obszarze prawa i podatków. Bieżące 
doradztwo łączy ze specjalizacją z zakresu pomocy publicznej.

Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie związanym z nowymi inwestycjami, począwszy 
od feasibility study, poprzez pozyskanie dofinansowania i ukształtowanie wszystkich regulacji 
wewnątrzzakładowych. Posiada bogate doświadczenie w zagadnieniach z zakresu audytów pomocy 
publicznej, pozyskiwania dofinansowania na działalność innowacyjną, w tym utworzeniu Centrum 
Badawczo – Rozwojowego. Skutecznie prowadziła również postępowania administracyjne i inwestycje 
budowlane oraz spory sądowe związane z inwestycjami budowlanymi.

W trakcie swojej praktyki zawodowej doradzała przy projektach o strategicznym znaczeniu dla Polski, 
kompleksowo wspierając inwestorów w nowych przedsięwzięciach na terenie kraju. Brała również udział 
w wielu projektach pozyskania, zmiany czy wygaśnięcia zezwoleń strefowych oraz w postępowaniach 
z udziałem Komisji Europejskiej. Asystowała przy wielu kontrolach pomocy publicznej, zarówno ze strony 
Ministerstwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Stref 
Ekonomicznych, Najwyższej Izby Kontroli czy Komisji Europejskiej. Wspierała wielu przedsiębiorców 
przy rozliczaniu projektów korzystających z dofinansowania UE.

Z równym zaangażowaniem realizuje wieloetapowe projekty dotyczące kluczowych inwestycji 
zagranicznych podmiotów w Polsce, jak i zadania w ramach stałej współpracy z Klientami, w której 
rozwoju uczestniczy od kilkunastu lat. 

Jest doktorantem Polskiej Akademii Nauk.

 Jacek Krajewski
Business Development Manager, Emplocity

Specjalizuje się w rozwoju biznesu, ale również edukuje rynek w temacie wykorzystania AI i chatbotów 
w rekrutacji pracowników. Z branżą HR i nowymi technologiami związany jest już od ponad 11 lat. Prelegent 
na wielu konferencjach i autor artykułów publikowanych w pismach branżowych. Specjalistyczną wiedzą 
dzielił się również w programach telewizyjnych oraz audycjach radiowych poświęconych rynkowi pracy. 
Aktywny użytkownik LinkedIna, gdzie co poniedziałek publikuje zestawienia ciekawych wydarzeń 
z zakresu HR i nie tylko. Prywatnie fan Juventusu Turyn oraz tata Basi i Stasia.



2
0

19

HUMAN RESOURCES SEG
VIII KONGRESKHR

WWW.SEG.ORG.PL

 Łukasz Kwiecień
Wiceprezes Zarządu, PKO TFI

Od 2002 r. do 2005 r. był m.in. Doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Głównym Specjalistą 
w Departamencie Komunikacji Społecznej NBP. Jeszcze wcześniej związany był z mediami - m.in. 
jako redaktor naczelny gazety Giełdy „Parkietu” (i członek zarządu Parkiet Media SA) oraz „Gazety 
Bankowej”. Był również szefem działu bankowego w dzienniku „Prawo i Gospodarka”, dziennikarzem 
i komentatorem giełdowym w krakowskiej redakcji „Dziennika Polskiego”. W latach 2005-2011 był 
Dyrektorem Komunikacji Inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management S.A. W latach 2012 - 
2016 Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA (czasowo także - PZU Asset Management), gdzie odpowiedzialny 
był za produkty, sprzedaż ale także za marketing i promocję oraz współpracę TFI w ramach Grupy PZU 
w tych obszarach. Jednocześnie - Dyrektor Sprzedaży Inwestycji w PZU SA i PZU Życie SA. W latach 2016-
2017 - Dyrektor Departamentu Sprzedaży BPS TFI, odpowiedzialny za produkty, marketing i sprzedaż. 
Od 2017 r. Wiceprezes Zarządu PKO TFI, odpowiedzialny za Pion Sprzedaży.

Przez wiele lat - analityk i komentator giełdowy serwisów internetowych. Członek wspierający Związek 
Maklerów i Doradców. Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Absolwent Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 Maciej Mackiewicz
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Technologie, Ochrona Danych i Forensic, Kochański i Partnerzy

Praktyka Macieja Mackiewicza koncentruje się na  prawie nowych technologii, ochronie danych 
osobowych, cyberbezpieczeństwie i prawie karnym gospodarczym.

Jego doświadczenie obejmuje szereg projektów z  zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego, 
przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym, kompleksowe audyty i  wdrożenia w  obszarze ochrony 
danych osobowych w branży telekomunikacyjnej, e-commerce, finansowej, medycznej i energetycznej.

Maciej posiada kompetencje w  obsłudze korporacyjnej spółek i  ich organów, pełnił również funkcję 
członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Maciej współpracował z  kancelarią o  profilu gospodarczym, pracował w  jednej z  największych 
firm telekomunikacyjnych w  Polsce w  obszarze bezpieczeństwa korporacyjnego i  regulacyjnego. 
Doświadczenie zdobywał pracując dla spółek zajmujących się budową pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej, w  których  pełnił rolę dyrektora ds.  korporacyjnych. Był także zatrudniony w  administracji 
publicznej. Jest pomysłodawcą i  koordynatorem Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego „Tel 
Sec” – konferencji organizowanej wspólnie przez zespoły ds. bezpieczeństwa największych operatorów 
telekomunikacyjnych.

Doradza Klientom w zakresie prawa karnego gospodarczego reprezentując Spółki w postępowaniach 
karnych.

Zainteresowania naukowe Macieja skupione są wokół połączenia prawa nowych technologii i  prawa 
karnego. W  szczególności dotyczą cyberprzestępczości oraz  postępowań karnych, tzw. white collar 
crimes.
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 Salwador Milczanowski
Adwokat, Senior Counsel, Olesiński & Wspólnicy

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zwalczaniem nadużyć popełnianych na szkodę 
przedsiębiorców, osobistymi interesami menedżerów, w tym z ich odpowiedzialnością karną, cywilną 
i administracyjną. Posiada również bogate doświadczenie w szeroko rozumianym prawie gospodarczym.

Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje nie tylko doradztwo w dziedzinie prawa karnego gospodarczego 
i skarbowego, ale również w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa handlowego, procesu 
inwestycyjnego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. liderom w branży automotive, chemicznej, 
deweloperskiej, energetycznej oraz handlowej. Kieruje zespołem zapewniającym wsparcie prawne 
dużym przedsiębiorcom operującym w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, w skład którego 
wchodzą samodzielni specjaliści m.in. z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i prawa pracy.

Jest autorem i współautorem szeregu publikacji, dotyczących m.in. przeciwdziałania nadużyciom 
popełnianym przez pracowników na szkodę pracodawców, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
w postępowaniu karnym oraz zwalczania mowy nienawiści w Internecie.

 Robert Moreń
Dyrektor ds. Komunikacji , Benefit Systems

Dyrektor ds. Komunikacji w firmie Benefit Systems, dynamicznie rosnącej spółce giełdowej, lidera rynku 
pozapłacowych benefitów pracowniczych w Polsce (m.in. karta MultiSport),  a także w Czechach, na Słowacji, 
w Bułgarii, Chorwacji i Grecji.  Ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziennikarstwie, public relations 
i komunikacji korporacyjnej. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Oklahoma State University.  
W 1993 roku otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i German Marshall Fund za 
najlepszy debiut dziennikarski. Opublikował kilkaset artykułów w Spotkaniach, Życiu Warszawy, 
Polityce, a także w USA Today. Pracował również jako reporter „Faktów” TVN i dyrektor ds. mediów 
w agencji PR – Point of View. 

W latach 2003-2013 był rzecznikiem prasowym, a następnie dyrektorem zarządzającym w Banku Pekao 
SA oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Identity & Communications Grupy UniCredit. 

Następnie w latach 2013-2014 był Dyrektorem Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT. Przed 
przyjściem do Benefit Systems (w kwietniu 2017) był zastępcą globalnego szefa komunikacji firmy 
MoneyGram, odpowiedzialnym za region EMEAAP (Europa, Bliski Wschód, Afryka, Azja i Pacyfik).
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 Piotr Paszczyk
Prezes Zarządu, APN Promise

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Związany ze 
spółką APN Promise od początków jej istnienia. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży IT, gdzie 
buduje rozwiązania w oparciu o oprogramowanie i sprzęt znanych i sprawdzonych producentów oraz 
usługi własne.

Od roku 1992 Dyrektor Sprzedaży w APN Promise, od roku 1998 Członek Zarządu, natomiast od roku 
2008 Prezes APN Promise.

Obecnie zarządza całą Grupą APN Promise, w skład której wchodzą takie firmy jak APN Promise, 
Sevenet, RET-ALL, Alterkom, CloudTeam czy Supremo.

 Magdalena Raczek-Kołodyńska
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego 
oraz London School of Public Relations. Studiowała również w Johannes Gutenberg-Universität w Mainz. 
Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG 
m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2016 współtworzyła projekt „Analiza ESG 
spółek w Polsce”. W latach 2011-13 członek Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, działającej 
w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W latach 2012-2013 Członek Rady 
Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu. 

Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych 
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu m.in: „Strona www jako element komunikacji spółki giełdowej 
z uczestnikami rynku kapitałowego (2009)”, „Wpływ Konkursu Złota Strona Emitenta na komunikację 
spółki notowanej z otoczeniem” (2010), „Strony internetowe spółek giełdowych - analiza jakości witryn 
internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).

 Grzegorz Ruszczyk
Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch

Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych we wszystkich obszarach prawa pracy, 
w tym w szczególności w zakresie dotyczącym rozwiązywania umów o pracę i roszczeń z tym związanych, 
ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych, świadczeń 
dodatkowych oraz umów o zakazie konkurencji. Brał udział w wielu sądowych i pozasądowych 
procesach negocjacyjnych. Wielokrotnie reprezentował Klientów kancelarii w postępowaniach przed 
Sądem Najwyższym. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureat stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki za wyjątkowe osiągnięcia 
naukowe. Związany z kancelarią od lipca 2007 r. Wcześniej dwa lata zdobywał doświadczenie 
w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Przez dwa lata pracował w Urzędzie Komitetu Integracji 
Europejskiej. Regularnie występuje w najważniejszych dziennikach prawnych, m.in. w Gazecie Prawnej 
i Rzeczpospolitej.
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 Karolina Schiffter
Adwokat, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch

Kieruje w kancelarii działem imigracyjnym i Global Mobility. Jako jeden z nielicznych prawników w Polsce 
koncentruje swoją praktykę na biznesowym prawie imigracyjnym i doradza klientom w zakresie relokacji 
pracowników do Polski, a także delegowania polskich pracowników za granicę.  Prowadzi także sprawy 
w pozostałym zakresie prawa pracy. 

Cyklicznie publikuje artykuły, zarówno w gazetach codziennych, jak również w czasopismach naukowych. 
Jest współtwórcą publikacji międzynarodowych, m.in. książki pt. International Immigration and Nationality 
Law. Aktywnie uczestniczy w organizacjach międzynarodowych, m.in. jest przewodniczącą komitetu 
członkowskiego AILA GMS (American Immigration Lawyer Association Global Mobility Section). Jest 
regularnie zapraszana jako prelegent na międzynarodowe konferencje. 

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą. Posiada tytuł Master of German and Polish law i zdobyła pierwsze miejsce w 5 
edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2016. 

Uczestniczka wykładów i warsztatów z zakresu prawa europejskiego i francuskiego w Université de Nice 
- Sophia Antipolis w Nicei. Wcześniej przez 5 lat pracowała w Departamencie Prawa Pracy w kancelarii 
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Odbywała również praktyki w kancelariach prawnych w Niemczech. 

 Tomasz Siemek
Prezes CloudTeam, Grupa APN Promise

Wykładowca akademicki, pasjonat nowoczesnych narzędzi i programów nauczania. Studia doktoranckie 
ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent Said Business   School of Oxford. 
Całe życie związany z edukacją i kształceniem osób. Założyciel ABC Data Centrum Edukacyjne działające 
obecnie jako Cloudteam.  Jeden z ojców narzędzia jakim jest Cloudla.bs oraz On Demand. Uzależniony 
od sportu i zdobywania nowych kompetencji w służbie komunikacji międzyludzkiej. Licencjonowany 
mediator i twórca pierwszych wytycznych dotyczących metodyki szkoleniowej dla takich firm jak 
Microsoft i Novell. Od 2018 roku osoba działająca z ramienia AWS na polu popularyzacji technologii 
chmurowych. 
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 Agnieszka Stefanowicz-Barańska
Radca Prawny, Partner, Dentons

Agnieszka Stefanowicz-Barańska, partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons, kieruje Zespołem 
prawa konkurencji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Od początku kariery w 1998 roku reprezentowała klientów w licznych postępowaniach przed 
polskimi i unijnymi organami antymonopolowymi oraz przed polskimi sądami, w sprawach 
kartelowych i dotyczących innych naruszeń antymonopolowych. Doradzała także klientom podczas 
niezapowiedzianych kontroli urzędów ochrony konkurencji i w przeszło 100 postępowaniach w sprawie 
kontroli koncentracji przed UOKiK i Komisją Europejską. Współpracuje z klientami przy kształtowaniu 
i wdrażaniu ich systemów dystrybucji oraz wspiera zespoły prawne firm w implementacji inicjatyw 
mających zapewnić zgodność z przepisami antymonopolowymi, w tym przy sporządzaniu map ryzyka 
oraz w złożonych audytach wewnętrznych. Ma szerokie doświadczenie w bieżącym doradztwie 
w zakresie antymonopolowych aspektów dotyczących nadużyć pozycji dominującej, porozumień 
horyzontalnych oraz umów fuzji i przejęć.

Jej klientami są przedsiębiorcy z wielu branż, w tym nauk biomedycznych, motoryzacyjnej, dóbr 
konsumpcyjnych, spożywczej, nieruchomościowej, telekomunikacyjnej, mediów i technologii, przemysłu 
ciężkiego, chemicznej, energetycznej, komunalnej, handlowej, transportowej oraz z sektorów bankowego 
i ubezpieczeniowego.

Agnieszka Stefanowicz-Barańska jest od lat wyróżniana jako wiodący specjalista w zakresie prawa 
konkurencji przez polskie i międzynarodowe publikacje rankingowe, takie jak Chambers Europe (Band 1 
w 2019 r.), The Legal 500 EMEA (Wiodący Prawnik w 2018 r.), GCR 100 (kategoria “Elita” w 2019 r. – po 
raz jedenasty z rzędu) czy Polityka Insight. W lutym 2018 roku została wpisana na listę The Legal 500 
Hall of Fame, na której wyróżnieni są prawnicy od lat stale cieszący się najwyższym uznaniem wśród 
swoich klientów i wyróżniający się szczególnym profesjonalizmem w swoich jurysdykcjach.

Jest członkiem International Bar Association i European Competition Lawyers Forum. W 2018 r. została 
po raz szósty wybrana na prezesa Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Agnieszka Stefanowicz-Barańska jest radcą prawnym. Ukończyła studia podyplomowe na King’s College 
London w zakresie prawa unijnego i unijnego prawa ochrony konkurencji.
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 Tomasz Wróblewski
Adwokat, Manager, Olesiński & Wspólnicy

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z rynkami kapitałowymi i compliance. 

Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności strategiczne i bieżące doradztwo 
dla organów dużych spółek kapitałowych oraz ich działów HR i IR. W swojej dotychczasowej pracy 
zawodowej doradzał m.in. spółkom notowanym na GPW w Warszawie, w tym z indeksu sWIG80, 
ENERGIA, CHEMIA, MEDIA i innych.

Spółkom publicznym doradza w szczególności w zakresie relacji inwestorskich, realizacji obowiązków 
informacyjnych i kreowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych. Wspiera przedsiębiorców w kreowaniu 
polityk compliance oraz wdrażaniu procedur służących zapewnieniu zgodności (w tym whistleblowing). 

Był uczestnikiem i prelegentem licznych konferencji i szkoleń, w tym organizowanych przez 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i MMC Polska.

Jest autorem wielu publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej.

Ukończył certyfikowany kurs Compliance Officer. Od 2015 jest wpisany na listę adwokatów Izby 
Adwokackiej we Wrocławiu.

 Piotr Żak
Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych, PKO TFI

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – kierunek finanse. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów 
Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych oraz 
liczne szkolenia z zakresu rynków finansowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w GE Money Bank, Private Banking & Wealth Management 
BRE Banku, DI Xelion. Od 2012 roku zatrudniony w PKO TFI, aktualnie na stanowisku Dyrektora ds. 
Klientów Instytucjonalnych gdzie odpowiada m.in. za obsługę i wdrażanie pracowniczych programów 
emerytalnych oraz oszczędnościowych.
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ORGANIZATOR

 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego 
rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego 
oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia 
i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnejgospodarki rynkowej 
w Polsce.

 Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje 
w zakresiewymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje prezes 
Mirosław Kachniewski. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową 
emitentów, do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, 
członkowie zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków 
Wspierających. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.

 Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów 
krajowych. Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą 
działań regulacyjnych i edukacyjnych.

Więcej informacji: www.seg.org.pl

PARTNER INSTYTUCJONALNY

 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez PKO 
Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse.

 
 Dziś PKO TFI zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona Klientów. Obecnie Towarzystwo 

oferuje ponad 70 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych, dostępnych w szerokiej 
sieci dystrybucji w całej Polsce. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych 
aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Na koniec grudnia 2018 roku 
Towarzystwo zarządzało ponad 35,5 mld zł.

 
 PKO TFI SA jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie 

rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów 
rynkowych.

Więcej informacji: www.pkotfi.pl
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PARTNERZY TECHNOLOGICZNI 

 APN Promise SA - Działając od 1991 roku współtworzyliśmy i zmienialiśmy polski rynek technologiczny. 
Jako największy w Polsce Certyfikowany Partner Microsoft, czujemy się odpowiedzialni za sukces 
naszych klientów i partnerów, dlatego jednym z najważniejszych zadań, które przed sobą stawiamy, jest 
zrozumienie ich potrzeb.
Wspieramy klientów na każdym etapie ich kontaktu z technologią – grupa ponad 200 architektów, 
programistów oraz inżynierów pomaga planować zakupy licencyjno-sprzętowe, wdraża, integruje, 
szkoli, zapewnia wsparcie technologiczne oraz tworzy aplikacje dedykowane.

Technologia jest dla nas naturalnym środowiskiem działania, dzięki czemu stale optymalizujemy jakość 
naszych usług oraz aplikacji.

Działalność APN Promise bazuje na 4 filarach:

 › Sprzedaży oprogramowania
 › Wdrażaniu rozwiązań infrastrukturalnych, pracy grupowej oraz bezpieczeństwa
 › Tworzeniu aplikacji własnych (w tym dedykowanych)
 › Dystrybucji oprogramowania

Mamy doświadczenia w branży:

 › Finansowej i ubezpieczeniowej (Bank Pekao SA, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, PZU SA)
 › Energetycznej (URE, PGNiG, PSE, PGE, Grupa Lotos, ENEA, Tauron)
 › Handlu Detalicznego (EuroNet, Media Markt, Komputronik, PEPCO Poland, Inter Cars)
 › Mediów i telekomunikacji (ITI, Agora, Cyfrowy Polsat, Netia, Polskie Radio, P4, T-Mobile)
 › Administracji Publicznej
 › Służbie Zdrowia (LUX MED, Medicover)

Więcej informacji: www.promise.pl
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 Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w konstruowaniu, dostarczaniu i obsłudze zaawansowanych 
technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodzaju 
głosowań, badań preferencji i opinii w zebranych gremiach. Pracownicy spółki od 1991 roku wprowadzają 
na rynek rozwiązania, które znalazły zastosowanie między innymi w realizacji informatycznych głosowań 
na walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego i innych gremiów podejmujących decyzję w sposób 
kolegialny, w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat produktów 
zarówno wprowadzanych jak i istniejących na rynku, w informatycznych badaniach zjawisk i reakcji 
zachodzących w określonych grupach społecznych oraz w kilkuset systemach informatycznych badających 
poziom wiedzy określonych grup społecznych.

Spółka dysponuje jedną z największych w kraju baz sprzętowych do przeprowadzania tego typu głosowań 
i badań jak również korzysta na co dzień z wiedzy największej grupy specjalistów posiadających unikalne 
i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy 
sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których jest 
głosowanie lub zebranie preferencji i opinii, o przeróżnej skali organizacji, od prostych po bardzo skomplikowane, 
zbierające dane od bardzo dużej liczby respondentów lub analizujące i przetwarzające bardzo złożone dane. 
Posiadając w swojej gestii bardzo dużą ilość różnych platform programowych i sprzętowych i bazując na 
bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników spółka jest w stanie sprostać praktycznie każdemu 
zleceniu i wymaganiu Klienta w swojej dziedzinie działalności. Spółka działa zgodnie z obowiązującymi w niej, 
opracowanymi na bazie wieloletnich i bogatych doświadczeń procedurami, unikając tym samym jakiejkolwiek 
przypadkowości w toku realizowanych przedsięwzięć. Większość Klientów spółki to podmioty o bardzo 
wysokim statusie w rankingu wielkości i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw co jednoznacznie daje pogląd na 
bardzo wysoki standard oferowanych i świadczonych przez Unicomp-WZA usług.

Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl 

PARTNERZY 

 Benefit Systems - jesteśmy obecni na rynku świadczeń pozapłacowych od 17 lat, a od 2010 roku działamy 
również za granicą – na rynku czeskim, słowackim i bułgarskim. Wspieramy pracodawców, oferując im 
innowacyjne programy motywacyjne dla pracowników z zakresu sportu i rekreacji, kultury, rozrywki  
i turystyki.

 Z naszych programów w Polsce i za granicą korzysta już ponad 800 tysięcy Użytkowników. Dynamicznie 
rozwijamy nasz flagowy produkt – Program MultiSport. Obecnie karta sportowa ma już ponad pół miliona 
Użytkowników, a ich liczba stale rośnie. Wspieramy zdrowy i aktywny tryb życia pracowników, a także 
działamy na rzecz rozwoju rynku fitness i szerokiego dostępu do obiektów sportowych.

 Wiemy, że na nasz sukces składają się partnerskie relacje z naszymi Klientami i Partnerami.

Więcej informacji: www.benefitsystems.pl 



2
0

19

HUMAN RESOURCES SEG
VIII KONGRESKHR

WWW.SEG.ORG.PL

 CRIDO - zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz 
pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych 
i innych dostępnych źródeł.

 Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie 
biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Wspieramy klientów - niezależnie 
od branży i skali działalności - w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewniamy 
zarówno doradztwo na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej 
działalności.

 Zaangażowanie i praca naszego 290-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione zarówno przez 
klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to swoje odzwierciedlenie 
w rankingach doradców podatkowych i firm wspierających działalność B+R i innowacje, w których zajmujemy 
najwyższe pozycje. Jesteśmy doradcami, nie audytorami.

 Jesteśmy polską firmą konsultingową. Dzięki przynależności do międzynarodowej organizacji Taxand 
wspieramy klientów w rozwoju ich biznesu również za granicą.

Więcej informacji: www.CRIDO.pl

 Extended Tools - od 15 lat pomagamy organizacjom w Polsce najpełniej wykorzystywać potencjał 
i kreatywność ludzi i zespołów z pomocą narzędzi Extended DISC. W tym czasie dotarliśmy z naszymi 
rozwiązaniami do ponad 1 500 organizacji i dziesiątek tysięcy ich pracowników, współpracowników czy 
kandydatów. 

 W dobie rewolucji cyfrowej, oczekiwania klientów, środowisko pracy, trendy na rynku pracy stawiają nam 
wszystkim nowe wymagania. Chcąc pozostać liderem rynkowym i dostarczać Wam najlepsze dostępne 
rozwiązania wspierające rekrutację, rozwój i zaangażowanie pracowników, postanowiliśmy rozszerzyć 
nasze portfolio o nowe marki i narzędzia. Stąd decyzja o zmianie nazwy oraz logo naszej firmy. Z początkiem 
nowego roku Extended DISC Polska – zmienia się w Extended Tools Polska.

 Extended Tools to: Cyfrowe narzędzia wspierające rekrutację, rozwój i angażowanie pracowników.

 Wiodące międzynarodowe marki, które reprezentujemy w Polsce to:
 › Extended DISC – diagnostyka psychometryczna – predyspozycje i talenty
 › FinxS Extended DISC – Feedback 360°, badanie kompetencji w sprzedaży, badania klimatu
 › HIVE – pulsowe badania zaangażowania
 › MindMarker – narzędzia Training Reinforcement i Mobile Learning

Więcej informacji: www.extendeddisc.com.pl
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 Kochański i Partnerzy (K&P) świadczy pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Kancelaria K&P 
zatrud-nia obecnie niemal 100 prawników, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych 
i rzeczników patentowych współpracujących w biurach kancelarii w Warszawie i Krakowie. Specjalizujemy 
się w dostarczaniu Klientom innowacyjnych i efektywnych rozwiązań prawnych spełniających najwyższe 
profesjonalne standardy.

 Świadczymy specjalistyczne usługi w dziesięciu kluczowych sektorach: Energetyka, Surowce Naturalne 
i Przemysł Chemiczny; Infrastruktura i Budownictwo; Nieruchomości; Sektor Usług Finansowych; Nowe 
Technologie i Telekomunikacja; Przemysł Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia; Media; Przemysł Obronny 
i Lotnictwo; FMCG Handel Detaliczny i Motoryzacja; Private Equity.

 Skoncentrowanie się na najważniejszych sektorach gospodarki pozwala nam zapewnić Klientom nie tylko 
standardową obsługę prawną, lecz także - dzięki dogłębnemu rozumieniu tych branż oraz posiadaniu 
rozległej wiedzy i informacji rynkowych na ich temat - świadczenie usług na najwyższym poziomie. Naszym 
celem jest ścisła współpraca z Klientami, umożliwiająca nam poznanie prowadzonej przez nich działalności 
i dostosowanie naszych usług do ich potrzeb.

Więcej informacji: www.kochanski.pl

 Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna, polska firma doradcza. Specjalizujemy się w konkretnych dziedzinach 
prawa i podatków, jednocześnie posiadając szeroką wiedzę branżową, co daje naszym Klientom stały dostęp 
do doświadczonych ekspertów. Najlepszym dowodem na efektywność naszych działań są setki ważnych, 
często nowatorskich projektów. Do grona naszych Klientów należą międzynarodowe grupy kapitałowe, 
spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych, liderzy na krajowym i europejskich rynkach w branży 
automotive, e-commerce, chemicznej, tekstylnej, spożywczej, budowlanej, energetycznej i wielu innych. 

 Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zapewniamy 
bieżące, kompleksowe wsparcie dla działów HR. Wielokrotnie doradzaliśmy Klientom w kwestiach 
optymalizacji struktury zatrudnienia, zwolnień grupowych, sporów zbiorowych oraz negocjacji z organizacjami 
związkowymi. Nasi eksperci są autorami i współautorami wielu publikacji i książek branżowych, m.in.: 
„Derekrutacja, czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy”, „Ochrona danych osobowych w działach 
kadr. Odpowiedzi na 370 najtrudniejszych pytań” oraz „Ochrona danych osobowych w dziale IT”. Doradcy 
O&W swoją fachową wiedzą dzielą się na blogu cowprawiepiszczy.com., tworząc m.in. cykl wpisów „RODO 
poniedziałek”.

Więcej informacji: www.olesinski.com 

 Kancelaria Raczkowski Paruch to zespół prawników-ekspertów wyspecjalizowanych w obsłudze 
przedsiębiorstw we wszystkich kwestiach prawnych zarządzania HR, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
sporów sądowych, compliance, prawa karnego biznesu, ochrony danych osobowych, global 
mobility&immigration oraz podatków pracowniczych.Misją Raczkowski Paruch jest dostarczanie 
przedsiębiorcom rozwiązań w biznesie. Do grona Klientów należą międzynarodowe koncerny i wiodące 
polskie spółki.

 Kancelaria od lat uznawana jest za lidera w dziedzinie prawa HR w Polsce przez wszystkie liczące się polskie 
i międzynarodowe rankingi i publikacje. Wszyscy partnerzy kancelarii wymieniani są wśród najlepszych 
prawników w tej dziedzinie. Raczkowski Paruch jest członkiem stowarzyszenia Ius Laboris, które zrzesza 
wiodące kancelarie w dziedzinie prawa pracy w swoich jurysdykcjach.

Więcej informacji: www.raczkowski.eu
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