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PROGRAM WARSZTATÓW 
„Nowelizacja ustawy o jawności życia publicznego dla członków zarządów i rad nadzorczych”   

10 maja 2018 r. (czwartek), Warszawa 
Sala Konferencyjna Kancelarii DZP, Budynek Rondo 1, Rondo ONZ 1, 21 piętro, 00-124 Warszawa  

Cel konferencji: zapoznanie się z nowymi obowiązkami, jakie na spółki nałoży projektowana ustawa o jawności 

życia publicznego 

 
10:30 – 11:00 Rejestracja gości/powitalna kawa  

11:00 – 11:10    Otwarcie Konferencji  
Paweł Racinowski  – Dyrektor Generalny IGEiOŚ  
 

Prelegentki: dr Anna Partyka-Opiela, Anna Hlebicka-Józefowicz, Katarzyna Kuźma - Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. 
 
11:10 – 13:00 BLOK I   
 

1. Projekt ustawy o jawności życia publicznego – wprowadzenie: 
a.       Zakres projektowanej regulacji – opis najważniejszych zmian i adresaci nowych obowiązków 
b.       Obecny stan prac legislacyjnych i przewidywana data wejścia w życie ustawy 
  

2. „Spółka zobowiązana” – nowe obowiązki i ryzyka dla członków zarządów i rad nadzorczych: 
a.       Pojęcie spółki zobowiązanej - kogo obejmą nowe obowiązki? 
b.       Skutki dla członków organów spółek zobowiązanych: 

                                       i.      Obowiązek składania oświadczeń majątkowych – tryb, zakres, sankcje 
                                      ii.      Zakaz łączenia funkcji i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej – zakres, skutki, sankcje 
                                     iii.      Obowiązek unikania konfliktu interesów – zakres, skutki 
                 c.       Skutki dla samych spółek: 

                                  i.      Obowiązek publikacji i prowadzenia rejestru umów cywilnoprawnych 
                                 ii.      Obowiązek publikowania danych o wydatkach ze służbowych kart płatniczych. 
 

 13:00 – 14:00 Lunch 

14:00 – 16:00 BLOK II 
 

3.       Obowiązkowe procedury antykorupcyjne – nowe obowiązki i ryzyka dla wszystkich średnich i dużych 
przedsiębiorców: 

a.       Obowiązek ustanowienia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych – wprowadzenie 
b.       Niezbędne elementy wewnętrznego systemu antykorupcyjnego – co i jak trzeba będzie wprowadzić? 
c.       Sankcje i procedura egzekwowania nowych obowiązków – ryzyko finansowe, reputacyjne i karne 
d.       Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych – nowe obszary ryzyka 

  
4.       Jak się przygotować? Komentarz praktyczny 
  
5.       Pytania i odpowiedzi 

 

16:00   Zakończenie 

 

 



 

 

 

Anna Hlebicka-Józefowicz,  Associate w Praktykce Life Sciences DZP 
 
 
Anna jest prawnikiem w Zespole Doradztwa Regulacyjnego i Zespole 
Compliance Kancelarii DZP. Członek Grupy roboczej ds. etyki i standardów 
odpowiedzialnego prowadzenia biznesu działającej przy Ministerstwie 
Rozwoju. Anna zajmuje się doradztwem regulacyjnym z zakresu prawa 
konstytucyjnego i prawa UE, a także prawa administracyjnego i publicznego 
prawa gospodarczego. Przygotowuje strategie działań regulacyjnych, doradza 
w toku prac legislacyjnych, opracowuje stanowiska                i uwagi do projektów 
aktów prawnych, opinie prawne i raporty regulacyjne oceniające poprawność 
legislacyjną przepisów prawa oraz ich zgodność z Konstytucją RP i prawem Unii 
Europejskiej. Doradza również w obszarze compliance, w tym w zakresie                  

mapowania ryzyka regulacyjnego, dostosowywania działalności przedsiębiorstw do nowych regulacji oraz 
zarządzania systemami sygnalizowania nieprawidłowości. Specjalista w obszarze prawnej ochrony sygnalistów. 
Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego. 

 

 

Katarzyna Kuźma,  Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP 
 
Katarzyna jest szefem zespołu świadczącego usługi w zakresie polskiego                     
i europejskiego prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie 
w doradztwie na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych prowadzących 
działalność gospodarczą w różnych branżach i sektorach gospodarki (w tym 
sektorze budowlanym i usług inżynieryjnych, ochrony środowiska, 
farmaceutycznym i IT) w projektach realizowanych w sposób „tradycyjny” 
(zamówienia publiczne) lub przy zastosowaniu struktur partnerskich                           
w szerokim tego słowa znaczeniu (PPP, koncesje). Świadczone przez nią 
doradztwo obejmuje wszystkie etapy postępowania (w tym reprezentację 
przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi), jak również etap 
realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem  postępowań              

kontrolnych i dotyczących tzw. korekt finansowych. Aktywnie promuje wdrażanie systemów compliance                         
w obszarze zamówień publicznych. 

 

 

Dr Anna Partyka-Opiela, Senior Associate, Szef Zespołu Compliance DZP 
 
 
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. 


