
 Szkolenie p.t. Prawna Orchrona Sygnalistów w
Polskich Przedsiębiorstwach - nowe przepisy

 
Do kogo adresowane jest szkolenie
Szkolenie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą poznać
możliwości, dzięki którym mogą skutecznie zadbać o bezpieczeństwo prawno-
finansowe prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa z punktu widzenia nowych
przepisów o ochronie sygnalistów. Biorąc udział w naszym szkoleniu można poznać
w przystępny sposób ich sens oraz – co więcej – skonsultować własny przypadek z
naszymi trenerami, którzy zajmują się tego typu sprawami w swej stałej praktyce
zawodowej.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu
Uzyskanie informacji o aktualnych, lecz często w praktyce marginalizowanych
wymogach prawnych nakładanych na przedsiębiorców w dziedzinie ochrony
sygnalistów
Poznanie skutecznych metod, których zastosowanie pozwala na uniknięciu
konfliktów relacjach państwo-przedsiębiorca, przedsiębiorca-jego pracownicy,
przedsiębiorca-jego kontrahencie biznesowi
Zaznajomienie się z praktycznymi i autentycznymi przykładami w zakresie
wdrażania i stosowania instrumentów prawnych z zakresu legal compliance
przez małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

 

Koszt udziału:
Dla członków Izby: 150 zł netto od osoby
Dla pozostałych: 200 zł netto od osoby

Termin szkolenia:
12 Stycznia 2022, godzina 10:30 

Termin zgłoszeń:
5 stycznia 2021 
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Program Szkolenia
1.    Wprowadzenie.
2.    Główne pozapodatkowe podstawy systemu legal compliance obowiazujące przed 17
grudnia 2021 r. 
2.1.  Ochrona danych osobowych po zmianach z maja i czerwca 2019 r. (ok. 10 minut)
2.2.  Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po nowelizacji z 19
października 2019 r. (ok. 10 minut)
2.3.  Logotyp jako podstawowe dobro własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. (ok. 10
minut)
3.    Perspektywa implementacji unijnej tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów i jej przyszłe
skutki dla biznesu. (ok. 15 minut)
PRZERWA KAWOWA (ok. 10 minut)
4.    Zakres podmiotowy procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości naruszenia
prawa UE. (ok. 10 minut)
5.    Obowiązki instytucji, organizacji i przedsiębiorców wobec osób dokonujących zgłoszeń.
(ok. 10 minut)
6.    Organizowanie wewnętrznych kanałów zgłaszania informacji o potencjalnych
nieprawidłowościach. (ok. 10 minut)
7.    Sposoby skutecznej ochrony sygnalistów. (ok. 10 minut)
8.    Sankcje za nieprzestrzeganie reguł ochrony sygnalistów, w tym: główne założenia projekt
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. (ok. 15 minut)
PRZERWA KAWOWA (ok. 10 minut)
9.    Planowanie rozwiązań w obszarze legal compliance – rekomendowane działania w
poszczególnych obszarach prawa polskiego oraz z wykorzystaniem zagranicznych rozwiązań.
(ok. 20 minut)
9.1.  Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
9.2.  Powołanie Compliance Officer’a
9.3.  Zabezpieczenie posiadanych dóbr własności intelektualnej
10. Inwestowanie czasu i środków finansowych we wdrażanie oraz stosowanie instrumentów
prawnych służych ochronie prawnej prowadzonego biznesu i osób bliskich przedsiębiorcy. (ok.
10 minut)
11. Dyskusja. (ok. 15 minut)
12. Podsumowanie.
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 Sylwetki Prowadzących

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W 2017
r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalizacja – prawo cywilne) na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy pt.
„Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym” przygotowanej
pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Pawła Księżaka. Jest pracownikiem naukowo-
dydaktycznym uczelni wyższych, m.in. zajmował stanowisko adiunkta w Katedrze
Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest
autorem i współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa
cywilnego, gospodarczego i handlowego. Cyklicznie prowadzi szkolenia prawne
adresowane do przedsiębiorców. Do swoich głównych zainteresowań
zawodowych zalicza doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych
dotyczących sporów konsumenckich, kontraktowych oraz korporacyjnych, a także
opracowywanie modeli ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu
brudnych pieniędzy dla wszelkiego typu organizacji.

dr Jakub Głowacz - prawnik

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Jest pomysłodawcą i założycielem kancelarii
prawnej specjalizującej się we wdrażaniu do wszelkiego typu organizacji systemów
prawnych ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych
pieniędzy. Od kilku dekad jako menadżer podejmuje z sukcesami liczne
przedsięwzięcia m.in. w sektorze obsługi prawniczej oraz nieruchomości
komercyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu
odszkodowań majątkowych i osobowych. Zajmuje stanowisko Inspektora Ochrony
Danych Osobowych w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach zlokalizowanych na
obszarze Polski.

Grzegorz Polak - prawnik przedsiębiorca


