Zapraszamy na spotkanie „Sygnaliści w kontekście nowych regulacji prawnych”
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału
w najbliższym spotkaniu „Sygnaliści w kontekście nowych regulacji prawnych” organizowanym przez
SDZLEGAL SCHINDHELM oraz Fundację im. Stefana Batorego. Spotkanie zmierza do zdobycia
i pogłębienia wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Celem spotkania jest nabycie praktycznych
umiejętności identyfikacji ryzyk naruszenia prawa. Zmiany w przepisach w 2018 r. będą stanowić
wyzwanie dla przedsiębiorców, warto więc rozpocząć przygotowania już dziś. Pragniemy
odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania, dotyczące następujących zagadnień.
Zakres spotkania:
1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r.


jakie obowiązki dla przedsiębiorców zostały wprowadzone przez nowe regulacje;



czym jest procedura anonimowego zgłaszania naruszeń;



jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków ustawowych.

2. Projekt zmiany Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


kiedy ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa nie będzie stanowiło
czynu nieuczciwej konkurencji;



w jaki sposób umożliwić informowanie o nieprawidłowościach wewnątrz firmy.

3. Zmiany w zakresie obowiązków dla firm po wejściu w życie Ustawy o jawności życia
publicznego


jakie obowiązki nakłada nowa regulacja w zakresie wdrożenia procedur zgłaszania
nieprawidłowości i środków ochrony sygnalistów;



jakie kary grożą firmie za nieprzestrzeganie przepisów oraz jak skutecznie uchronić przed
nimi firmę.

4. Fundacja im. Stefana Batorego – obywatelski projekt Ustawy o ochronie sygnalistów


przedstawienie głównych założeń obywatelskiego projektu o ochronie sygnalistów, w tym
m.in. przesłanki ochrony sygnalistów, katalog czynów podlegających chronionemu
zgłoszeniu, prawne ochrony.



propozycja ustawy obywatelskiej zostanie także omówiona w kontekście projektu dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia
prawa Unii Europejskiej

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielimy w ramach dyskusji, case study oraz praktycznych
przykładów zaprezentowanych podczas spotkania. Jesteśmy przekonani, iż spotkanie
będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat zagadnień, z którymi mają Państwo do
czynienia w codziennej działalności.
W trakcie spotkania przewidziana będzie przerwa kawowa umożliwiająca uczestnikom śniadania
wymianę kontaktów i indywidualne rozmowy z prowadzącymi.

Termin i czas spotkania
07.06.2018 w godzinach od 10.00-13:00
(zastrzegamy możliwość przedłużenia czasu trwania w zależności od długości dyskusji!)

Miejsce spotkania
Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego
Turowicza

O prelegentach
Marta Ignasiak
Doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i
Wspólnicy Sp.k. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie
zagadnień szeroko rozumianego prawa podatkowego. W pracy zajmuje się
także problematyką prania brudnych pieniędzy oraz odpowiedzialności
podatkowej i karnej skarbowej za zobowiązania podatkowe, będących częstym
efektem akceptowanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Aleksandra Berger
Aplikant adwokacki w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i
Wspólnicy Sp.k., członek zespołu Compliance oraz prawa antymonopolowego.
Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, fuzji
i przejęć, jak również oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowywaniu
umów handlowych i dokumentów z zakresu prawa korporacyjnego. Poprzednio
pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na co dzień
prowadzi szkolenia i doradza firmom w toku postępowań antymonopolowych.

Agnieszka Poteralska
Aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i
Wspólnicy Sp.k., członek zespołu German Desk, Approved Compliance Officer
Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek
i Compliance oraz prowadzi szkolenia. Specjalizuje się w zagadnieniach
prawoporównawczych prawa polskiego i niemieckiego oraz nadzoru
korporacyjnego w spółkach giełdowych.

Marcin Waszak
Politolog, socjolog, członek zespołu Fundacji Batorego, gdzie od 2014 r.
realizuje projekty badawcze i monitoringowe z obszaru polityki
antykorupcyjnej. Kierował pierwszymi w Polsce badaniami na temat
postrzegania sygnalistów przez związki zawodowe i pracodawców. Jest
autorem licznych raportów, publikacji i analiz dotyczących dysfunkcji
administracji publicznej, mechanizmów antykorupcyjnych i whistleblowing-u.
Obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Warszawskim prace doktorską na
temat whistleblowing-u jako instrumentu etycznego i jego wykorzystania w
zakresie przeciwdziałania korupcji w sektorze finansów publicznych.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 5 czerwca 2018 r. za pośrednictwem Formularza
rejestracyjnego:
Formularz rejestracyjny

Serdecznie zapraszamy!

