ŚNIADANIE BIZNESOWE
Zapraszamy na spotkanie poświęcone nowej normie antykorupcyjnej

ISO 37001 – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
Spotkanie odbędzie się 1 lutego 2017 r. (środa)
w godz. 9:00 - 12:30 w siedzibie DZP w Warszawie (Rondo ONZ 1, 21 piętro).
O nowej normie antykorupcyjnej opowiedzą Państwu nasi eksperci z Zespołu
Compliance, którzy m.in. odpowiedzą na pytania:




Jakie regulacje wprowadza nowa norma?
Co zrobić, aby skutecznie ją wdrożyć?
Jak przepisy wpłyną na istniejące systemy compliance?

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 27 stycznia na adres life.sciences@dzp.pl
Serdecznie zapraszamy!

Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

PROGRAM
09.00 - 09.30

Rejestracja uczestników i powitanie gości przez Michała Czarnucha – Partner

dr Anna Partyka-Opiela

09.30 - 10.00

Czym jest norma ISO 37001?
 Jakie reguły wprowadza
 Korzyści płynące z wdrożenia normy
 Przedstawienie głównych założeń normy

Krzysztof Krak

10.00 - 10.30

Istniejące systemy antykorupcyjne a nowa norma
 Cechy istniejących już systemów
 Nowe wymogi
 Porównanie systemów

10.30 - 10.45

Przerwa

Jędrzej Stępniowski

10.45 - 11.30

Efektywne wdrożenie systemu antykorupcyjnego
 Przygotowanie organizacji do wdrożenia
 Przebieg wdrożenia w praktyce
 Punkty krytyczne

Helena Zielińska

11.30 - 12.15

Korzyści z certyfikacji normy ISO 37001
 Wymogi, które musi spełnić wdrożony system
 Przebieg certyfikacji
 Utrzymanie standardów antykorupcyjnych

12.15 - 12.30

Dyskusja i zakończenie śniadania

PRELEKCJE POPROWADZĄ:
dr Anna Partyka-Opiela | Radca prawny | Senior Associate
Anna jest doktorem prawa, posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny, gdzie
zajmowała się doradztwem w zakresie compliance, brała udział w procesach integracyjnych
i restrukturyzacyjnych, w tym w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych systemów
compliance.
Krzysztof Krak | Prawnik | Counsel
Krzysztof doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji
nadużyciom. Ma duże doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym
i gospodarczym, oraz we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym,
szkoleniowym i informatycznym.
Jędrzej Stępniowski | Prawnik | Associate
Jędrzej doradza w zakresie compliance, prawa ochrony konkurencji i prawa farmaceutycznego.
Bierze udział w audytach śledczych i audytach zgodności, a także doradza w zakresie
stosowania krajowych i zagranicznych przepisów antykorupcyjnych. Uczestniczy w projektach
związanych z wdrażaniem i usprawnianiem systemów compliance.

Helena Zielińska| Prawnik
Helena zajmuje się wdrażaniem rozwiązań compliance i tworzeniem procedur w tym zakresie.

