Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
we współpracy z
CW Legal
serdecznie zapraszają na śniadanie tematyczne pt.
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Bądź przygotowany!
które odbędzie się 19 marca 2019 r. o godz. 9:00
w budynku Q22 w al. Jana Pawła II 22/piętro 1 w Warszawie
Restauracja Meet & Eat
Opowiemy Państwu o nowym reżimie odpowiedzialności osób prawnych:
•
•
•
•
•
•

Co to jest i na czym polega odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?
Za co może odpowiadać moja spółka?
Co zrobić, żeby nie bać się kary 30.000.000 zł?
Odpowiedzialność karna osób zarządzających
Jak zapewnić, że spółka jest organizacyjnie przygotowana na nową ustawę?
Whistleblowers – sojusznik czy wróg? Jak z nim postępować?

Agenda
9:00-9:30
9:30-11:00
11:00-11:15
11:15-12:00

Przybycie i rejestracja gości, powitalna kawa
Jak się przygotować do nowej ustawy?
Przerwa kawowa
Dyskusja, pytania i odpowiedzi

Prosimy o potwierdzenie obecności do 12 marca 2019 r. przesyłając zgłoszenie na adres
swisschamber@swisschamber.pl

Spotkanie poprowadzą:

Bartłomiej Kachniarz – Radca Prawny
Bartłomiej jest ekspertem w dziedzinie prawa gospodarczego,
w szczególności prawa spółek. Ma wieloletnie doświadczenie
w kompleksowej obsłudze prawnej spółek zagranicznych i ich polskich
spółek zależnych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa własności
intelektualnej, obsługi transakcyjnej w tym transgraniczne łączenie
spółek.
Bartłomiej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Prawa Angielskiego i
Europejskiego Uniwersytetu Cambridge.

Dominik Jelonek – Adwokat
Dominik kieruje praktyką procesową kancelarii, ma kilkuletnie
doświadczenie zawodowe, które zdobywał w wiodących kancelariach
prawnych w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w rozwiązywaniu
sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów w branży
budowlanej i kreatywnej. Reprezentuje klientów w postępowaniach
sądowych, jak również na etapie przedprocesowym. Posiada
doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz procesów
inwestycyjnych w zakresie nieruchomości. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej
z powodzeniem prowadził procesy sądowe m.in. dużej grupy kapitałowej w zakresie rozliczenia
inwestycji infrastrukturalnych. Dominik Jelonek jest absolwentem Wydziału Prawa Akademii
Leona Koźmińskiego oraz członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia
podyplomowe z zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie.

