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Legal Business Partner 2019
(R)ewolucja obsługi prawnej w dobie
cyfrowej transformacji biznesu

23-24 października 2019, Warszawa

Kompleksowa formuła: dyskusje, case studies,
debata oksfordzka, stoły tematyczne, 8 sesji
warsztatowych do wyboru

W gronie prelegentów zwycięzcy globalnych
rankingów i nagród:

cyfrowa (r)ewolucja obsługi prawnej ª ryzyko prawne vs ryzyka w digitalizacji biznesu ª algorytmy i digitalizacja prawa ª agile lawyer ª
law&technology alert ª next generation counsel ª leadership challenge ª innowacje i mierniki jakości usług prawnych ª legal project
management ª finanse dla prawników ª storytelling narzędziem pracy prawnika ª techniki negocjacyjne ª sprzedaż usług profesjonalnych ª
współpraca międzypokoleniowaH
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Rising Star General Counsel
of the Year 2019
Gordon Blakeway, General Counsel,
Knight Frank

Global Legal Hackaton 2019
Wining Solution
InteliLex



Do ł ącz  do  g ro n a  u czest n ików

• Poznaj perspektywę i doświadczenia
zdobywców międzynarodowych nagród

• Spotkaj ponad 20 doświadczonych
praktyków – prawników i przedstawicieli
biznesu

• Dołącz do ważnych branżowych
dyskusji i debat

• Weź udział w sesjach warsztatowych
prowadzonych przez najlepszych
trenerów na rynku

Cyfrowa transformacja biznesu dzieje się właśnie na naszych oczach. Jesteśmy świadkami
dynamicznych zmian, a hasła takie jak algorytmy, sztuczna inteligencja, blockchain,
cybersecurity, czy data analytics stają się biznesową codziennością.

Odpowiedzi na te pytania masz szansę uzyskać już w październiku! Zapraszamy do udziału
w konferencji Legal Business Partner 2019 – jednym z najważniejszych wydarzeń
branżowych w kalendarzu prawników.

• Kim jest więc Legal Business Partner w nowej, cyfrowej rzeczywistości, zarówno
w wewnętrznym zespole prawnym, jak i w kancelarii?
• Jak zmienia się funkcja prawników w biznesie?
• Jak dotrzymać kroku digitalizacji i równocześnie skutecznie zarządzać ryzykiem prawnym?



11.30

12.10

10.10

11.10

Legal Business Partner oczami biznesu w dobie transformacji cyfrowej – perspektywa CEO, CFO i HR.

Dyskusja z udziałem panelistów:

Beata Stelmach, Prezes, PZL Świdnik
Leszek Borowiec, CFO, PKP Cargo
Przemysław Stalica, Head of HR Division, Pekao SA
Zuzanna Zakrzewska, Partner, EY Law - moderator

• Jak transformacja cyfrowa może wpłynąć na zmianę relacji biznes –prawnik?
• Wsparcie prawne biznesu zdefiniowane na nowo - co oznacza wspomagać biznes w ograniczaniu ryzyka w dobie cyfrowej transformacji?
• Strategiczne decyzje biznesowe z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań technologicznych – ryzyko czy motor rozwoju biznesu? Jakiego wsparcia oczekujemy?
• Złoty środek na linii biznes – prawo – technologie. Czy i jak go wyznaczyć?

9.30

10.10

Artificial Intelligence, IoT, blockchain, Data Analytics, Big Data, cybersecurity… Tylko totalna rewolucja obsługi prawnej zapewni skuteczne zarządzanie
ryzykiem prawnym biznesu!
Debata oksfrodzka, w której wezmą udział:

Grzegorz Kaniecki, General Counsel, Unilever
Bartosz Berestecki, Prezes, PayU
Agnieszka Modras, Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej, Bank Pocztowy
Michał Jaworski, Członek Zarządu, Microsoft
Bartosz Niedźwiedzki, Partner, EY
Marta Agatowska, Dyrektor Biura Prawnego Bankowości Detalicznej, Citi Handlowy
prof. ALK drhab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development
Justyna Wilczyńska-Baraniak, Associate Partner, EY Law - moderator

Digitalizacja biznesu vs digitalizacja prawa, czyli jak algorytmy mogą wspierać obsługę prawną?

Zwycięzcy Global Legal Hackaton 2019 w Nowym Jorku

L A W & B U S I N E S S

L A W & T E C H N O L O G Y

23 października 2019 r.
9.00 Rejestracja uczestników, poranny poczęstunek

11.10 Przerwa na kawę i networking

Agnieszka Poteralska, Co-founder, InteliLex
Artur Tanona, Co-founder, InteliLex

• Czy czeka nas LegalTechowy Matrix? Wielkie korporacje kontra małe kancelarie
• Małe znaczy piękne. Dlaczego najprostsze rozwiązania przyspieszają pracę kancelarii? Case study inteliLex i innych aplikacji służących prawnikom
• Bottlenecks, czyli wyszukiwanie obszarów, w których LegalTech przynosi największe korzyści w krótkim czasie
• A fool with a tool is still a fool, czyli co oprócz narzędzi jest kluczem do sukcesu? Czy agile jest możliwy w pracy prawnika?



14.40

15.40

14.00

14.40

Law&Technology alert. Nowy gracz na rynku usług prawnych - Czy ustawodawca i prawnicy są gotowi na sztuczną inteligencję?

Joanna Gałajda, Senior Associate, EY Law
Kamil Osiński, Counsel, EY Law
• Czy istnieje potrzeba tworzenia ustawowej definicji AI
• Podmiotowość prawna AI – możliwe scenariusze
• Sztuczna odpowiedzialność – czyli kto ponosi odpowiedzialność za AI
• Regulować czy nie regulować – status prac legislacyjnych nad uregulowaniem AI w Polsce i na świecie

12.10

12.30

Next Generation Counsel – making it work in-house

Gordon Blakeway, Legal Counsel, Knight Frank
Zdobywca tytułu Rising Star General Counsel of the Year 2019

13.00 Przerwa na lunch i networking

Sesja stołów tematycznych do wyboru:

L A W & P E O P L E

• Building a practice in-house – first impressions and making yourself indispensable
• Money – spending it, saving it and generating it
• Getting help – hiring the right people, building the right networks and why in-house law is not a zero-sum game

Leadership challenge, czyli dlaczego umiejętności przywódcze stają się kluczową kompetencją prawnika?
Jak skutecznie współuczestniczyć w zarządzaniu biznesem i zmianą?

Krzysztof Lis, Executive Coach & Mentor, EY Academy of Business

15.40 Przerwa na kawę i networking

LAW&TECHNOLOGY

Jakie innowacje wdrażają kancelarie i działy
prawne przedsiębiorstw w obszarze zarządzania

ryzykiem prawnym biznesu?

Zuzanna Zakrzewska, Partner, EY Law

LAW&PEOPLE
Międzypokoleniowa współpraca w zespole prawnym

Ariel Szafran, Group HR Manager, NGL Services

16.40 Poczęstunek i zakończenie pierwszego dnia konferencji

16.00

16.40

• Zarządzanie vs przywództwo w profesjonalnych usługach dla biznesu
• Pięć praktyk wzorowego przywództwa wg The Leadership Challenge
• Leaders are Learners! Jak model Świadomego Samoukierunkowanego Rozwoju może wspierać prawnika?

23 października 2019 r.

LAW&BUSINESS
Jak zmierzyć efektywność obsługi prawnej?

Stół moderowany przez szefa działu prawnego



24 października 2019 r.

11.15

12.45

9.30 Rejestracja uczestników, poranny poczęstunek

9.30

11.00

Dwie równoległe sesje warsztatowe do wyboru prowadzone przez doświadczonych trenerów EY Academy of Business
– wyjątkowa szansa na spersonalizowanie programu zgodnie z potrzebami szkoleniowymi uczestników

Finanse dla prawników

Bartłomiej Dębek, Trener, EY Academy of Business

Jako prawnik funkcjonujący w biznesie coraz częściej mierzysz się z pytaniem: Jak finanse
wpływają na ryzyka prawne firmy i jak je zabezpieczyć? Sięgasz po wiedzę pozaprawną,
której kluczowym obszarem są finanse. Czy jednak właściwie rozumiesz i prawidłowo
interpretujesz finansowe zawiłości? Czy potrafisz rozpoznać ryzyka biznesowe, które
generowane są na styku prawa i finansów? Czy wiesz gdzie i jak połączyć te obszary, aby
zapewnić bezpieczne funkcjonowanie biznesu?

• Co jest ważniejsze: zysk czy płynność?
• Czy zysk netto jest najważniejszy?  A może jednak EBIT lub EBITDA i dlaczego?

Kiedy podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki oraz kiedy ogłosić jej upadłość?
• Jak poszczególne elementy sprawozdania finansowego są ze sobą powiązane oraz jak

zidentyfikować ważne kwestie i wiedzieć jakie zadać pytania?
• Czy znajomość amortyzacji ma znaczenie w przypadku zawierania umowy na dostawę

usług połączoną z finansowaniem zakupu środka trwałego?

Prawnik jako BussIT project manager

Agnieszka Modras, Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej, Bank Pocztowy

Dlaczego prawnik nie mógłby skutecznie zarządzać projektem biznesowym albo informatycznym? Takie
pytanie zadałam sobie w styczniu tego roku, a następnie postanowiłam podjąć to wyzwanie. Od tego czasu
z sukcesami kieruję największym projektem w Banku, koordynując pracę ponad stu pracowników Banku
i trzech dostawców zewnętrznych. Projekt obejmuje wdrożenie zmian wymaganych przez Dyrektywę
PSD2, w tym przede wszystkim zbudowanie interfejsu dostępowego dla tzw. otwartej bankowości oraz
wprowadzenie metod silnego uwierzytelniania klientów w bankowości elektronicznej i innych zdalnych
kanałach kontaktu z Bankiem. Z przyjemnością podzielę się z Państwem swoimi doświadczeniami
i postaram się odpowiedzieć, między innymi, na następujące pytania:

• Jakim „kapitałem początkowym” dysponuje prawnik podejmując się roli lidera dużego projektu?
• Jakie działania można podjąć, żeby zrozumieć projekt i wprowadzić go na dobre tory?
• Jak zarządzać ryzykami projektu?
• Jak komunikować się z zespołem projektowym i dostawcami zewnętrznymi?
• Czy scrum jest dobry na wszystko?
• Czego prawnik może się nauczyć i co może zyskać zarządzając projektem?

Techniki negocjacyjne w pracy prawnika

Witold Rychłowski, Trener, EY Academy of Business

Legal project management, cz. I: Nadzorowanie realizacji prac w
projekcie prawnym z uwzględnieniem wąskich gardeł.

Tomasz Bagiński, Trener, EY Academy of Business

Zarządzanie projektem odruchowo kojarzy się z definiowaniem projektu, planowaniem i
harmonogramowaniem. Z naszego doświadczenia wynika, że równie ważna a może nawet
ważniejsza jest skuteczna egzekucja - nadzorowanie realizacji prac w projekcie, które
uwzględnia dostępność szczególnych kompetencji. W trakcie sesji trener  przedstawi:

• Główne etapy zarządzania projektem prawnym
• Spojrzenie na specyfikę projektów prawnych
• Spojrzenie na sposoby nadzorowania projektów o ograniczonych zasobach w dynamicznie

zmiennym środowisku
• Jak uzdrowić pracę zespołu prawników dzięki wdrożeniu kilku prostych rozwiązań w ciągu

4h?

11.00 Przerwa na kawę i networking

13.00 Przerwa na lunch i networking

Negocjacje to coś więcej niż targowanie się. Współczesne negocjacje są jednym z najszybszych
sposobów wywierania wpływu na rzeczywistość. Wszystkie badania potwierdzają, że sprawność
negocjowania zależy w porównywalnym stopniu od wrodzonych talentów i od wyćwiczonych
umiejętności.  Krótka sesja warsztatowa to okazja do sprawdzenia tej tezy i przećwiczenia form
doskonalenia umiejętności stosowania technik negocjacyjnych w praktyce zawodowej prawnika.

O efektywnym stosowaniu technik,  jak i o bezpiecznej obronie przed technikami, które stosują
inni często decyduje umiejętność rozpoznawania i zarządzania  kontekstem sytuacyjnym – to
zagadnienie posłuży nam jako oś tematyczna przy poznawaniu technik negocjacyjnych
stosowanych w praktyce zawodowej prawnika.

• Czym są klasyczne techniki negocjacyjne? Dlaczego poddajemy się działaniu technik
negocjacyjnych?

• Jak zneutralizować siłę „triku”,  „sztuczki”?
• Jak tworzyć własne, spójne techniki negocjacyjne?



15.30

17.00

13.45

15.15

Thinking Tools – innowacyjne narzędzia myślowe w pracy prawnika

Bartosz Stawski, Trener, EY Academy of Business

Niemal każdego dnia prawnik staje przed wyzwaniem rozwiązywania problemów
generowanych przez różne obszary biznesu. Dowiedz się jak samodzielnie tworzyć
innowacyjne rozwiązania problemów biznesowych przy wykorzystaniu sprawdzonych i
skutecznych technik z obszaru Thinking Tools.

• Różnica pomiędzy problemem a sytuacją problemową
• Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji. Dwa etapy procesu myślenia

innowacyjnego.
• Technika „zmiany jakościowej” w generowaniu nowych koncepcji.
• Technika „bezpośredniego otoczenia” w generowaniu nowych koncepcji.

Legal project management, cz.II: Zarządzanie portfelem projektów
w zespole prawnym – które narzędzia i techniki zarządzania mają
zastosowanie w firmach prawniczych?

Tomasz Wrzesiewski, Trener, EY Academy of Business

Powszechnie uważa się, że projekty prawne, z uwagi na swoją specyfikę, nie są
stworzone do zastosowania narzędzi i technik zarządzania portfelem projektów. Nie jest
to jednak prawda. W trakcie wystąpienia odpowiemy na pytania:

• Czym różni się harmonogramowanie na poziomie executive w projektach prawnych od
klasycznych podejść planowania projektów?

• Jakie wymiary i charakterystyki projektów są najczęściej wykorzystywane do ustalania
priorytetów zadań projektowych w zespole prawnym?

• Czym różni się ewaluacja projektów prawnych od klasycznych technik oceny zasadności
realizacji projektów?

• Dlaczego wizualizacja w projektach prawnych jest ważna? Co bezwzględnie należy
pokazywać?

• W jaki sposób zorganizować i prowadzić fazę Lessons Learned w zespołach prawnych?

Sprzedaż usług profesjonalnych

Arkadiusz Żurek, Trener, EY Academy of Business

Funkcja i zadania prawnika ewoluują – od merytorycznej roli eksperta do partnera
biznesu, który reprezentuje klient. Taka relacja wymaga jednak opanowania umiejętności
negocjacyjnych i sprzedażowych. Czy znasz już narzędzia i techniki, które pozwolą Ci
budować długotrwałe relacje z klientem kancelarii/działu prawnego? Podczas praktycznej
sesji warsztatowej dowiesz się jak przełożyć walory oferowanych usług profesjonalnych
na język zrozumiały dla odbiorcy - klienta kancelarii/działu prawnego, a konkretnie:

• Jak się zaprezentować?
• Jak mówić tylko o tym co interesuje klienta kancelarii/działu prawnego?
• Jak prezentować korzyści kancelarii wyróżniając ją z grona innych?
• Jak prowadzić negocjacje na linii klient-kancelaria/dział prawny i zamykać je

skutecznie?

Storytelling w pracy prawnika

Radosław Jacek Miler, Trener, EY Academy of Business

Umiejętne zastosowanie storytellingu w wystąpieniach publicznych i prezentacjach
biznesowych w znaczący sposób zwiększa wiarygodność mówcy, co w przypadku pracy
prawnika ma szczególne znaczenie. Wzbogać swoją wiedzę i naucz się, jak skutecznie
wplatać historie biznesowe w scenariusz wystąpienia.

• Co to jest storytelling i jakie są jego funkcje?
• Najczęstsze formy storytellingu.
• Struktura opowiadania.
• Podstawowe zasady storytellingu.
• Storytelling a praca prawnika.
• Dobre praktyki storytellingowe

24 października 2019 r.
Dwie równoległe sesje warsztatowe do wyboru prowadzone przez doświadczonych trenerów EY Academy of Business
– wyjątkowa szansa na spersonalizowanie programu zgodnie z potrzebami szkoleniowymi uczestników

15.15 Przerwa na kawę i networking

17.00 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów



Marta Agatowska, Dyrektor Biura Prawnego Bankowości Detalicznej, Citi Handlowy

Marta jest radcą prawnym i menadżerem w obszarze prawnym z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach.
Karierę zawodową rozpoczęła w kancelarii White&Case, aby po kilku latach dołączyć do zespołu prawnego Citi handlowy, gdzie doradzała a
następnie zarządzała zespołami prawnymi we wszystkich aspektach działalności finansowej, od corporate governance, przez bankowość dla
klientów instytucjonalnych, aktualnie zarządza obsługą prawną bankowości detalicznej.
Absolwentka Wydziału Prawa UW, jak również studiów prawa UE, prawa angielskiego oraz amerykańskiego, uczestnik szeregu programów
szkoleniowych w obszarze innowacji i nowoczesnego przywództwa.
Jej zdaniem, przyszłością zawodu prawniczego jest… mądrość.

P
re

le
ge

nc
i

Gordon Blakeway, Legal Counsel, Knight Frank

Gordon is the senior lawyer at Knight Frank LLP, a global real estate consultancy headquartered in London. Coming on board in 2015,
Gordon was the first lawyer hired by Knight Frank in its 120 year history. Now leading a team of five legal and privacy professionals,
Gordon is responsible for the entire legal function of Knight Frank. Gordon has been instrumental in embedding the legal and privacy
functions into Knight Frank’s business and establishing it as a vital business function. Gordon has driven significant cost savings through
instituting a legal panel, rationalising how Knight Frank engages with external counsel, and through extensive internal training and
engagement. Gordon is also a founder of Next Generation Counsel a networking group for mid-to-senior level in-house lawyers. In 2019
Gordon was shortlisted for Legal Business’s “Rising Star – In-house Counsel of the Year” with colleagues praising his intellect and
approachability.

Współpracuje z EY Academy of Business od 2004 roku. Doświadczony trener, konsultant i mediator. Absolwent Wydziału Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany konsultant Extended Disc (basic, advanced) – profesjonalnego narzędzia diagnozującego
organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników. Jedyny trener w Polsce, który ukończył 3 treningi FP (facilitator
practice) z Dominikiem Barterem – twórcą metody Kręgów Naprawczych. Wykładowca wrocławskiej i poznańskiej Szkoły Bankowej. W
swojej codziennej pracy wykorzystuje zarówno komercyjne narzędzia diagnostyczne, jak i testy psychologiczne. Od 2008 roku głównym
obszarem jego rozwoju jako trenera są konflikty i negocjacje. Jest aktywnym mediatorem działającym według metody Nonviolent
Communication (Porozumienie bez Przemocy), którą łączy z metodą Sprawiedliwości Naprawczej Dominica Bartera (Restorative
Circles). Specjalizuje się w kompetencjach kierowniczych (zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianami, zarządzanie konfliktami,
osobista efektywność, motywowanie), komunikacji oraz zarządzaniu projektami.

Tomasz Bagiński, Trener, EY Academy of Business

Bartosz Berestecki, Prezes, PayU
Bartosz dołączył do PayU w 2015 r. obejmując funkcję Dyrektora ds. prawnych i compliance na region EMEA. W latach 2016 – 2018
pełnił rolę Członka Zarządu PayU S.A. Od grudnia 2018 r. jest Prezesem Zarządu PayU S.A. oraz Dyrektorem Regional Public Policy na
region Europy.  Bartosz Berestecki jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. W 2010 r. zdobył tytuł MBA na University of
Minnesota, USA. Przed dołączeniem do PayU pracował w warszawskim biurze kancelarii White & Case. Następnie zarządzał działem
prawnym Deutsche Bank PBC S.A., a później budował i rozwijał polski oddział jednego z brytyjskich banków.



Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność finanse i rachunkowość uzyskany na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto ukończył studia EXECUTIVE MBA o profilu menedżerskim w Instytucie Nauk Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk. Od 2001 roku jest Adiunktem, Wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kierownikiem Katedry
Rachunkowości Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W latach 2001 – 2010 związany z Zakładem Produkcji Cystern
LDS Sp. z o.o., gdzie pełnił m. in. funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2010 – 2011 był Ekspertem w Ernst & Young Business
Advisory w zakresie rachunkowości zarządczej podmiotów działających w obszarze publicznym i/lub regulowanym. W latach 2011 –
2013 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Ekonomiczno – Finansowego w spółce Solino S.A. z Grupy ORLEN. W latach 2014 –
2018 związany z Grupą Poczty Polskiej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów, a w ostatnim czasie funkcję
Prezesa Zarządu Pocztowych Usług Finansowych Sp. z o.o. Aktualnie jest Członkiem Zarządu ds. Finansowych PKP Cargo S.A.

Leszek Borowiec, CFO, PKP Cargo
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Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada tytuł biegłego rewidenta. Przed rozpoczęciem pracy w EY Academy of
Business przez 9 lat był zatrudniony na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego w międzynarodowym koncernie produkcyjnym w
branży spożywczej. Wcześniej pełnił rolę kontrolera finansowego, a także menedżera projektów audytowych w Ernst & Young, gdzie
specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych średnich i dużych spółek z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym także
giełdowych. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości,
ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów, zarówno dla pracowników EY, jak i dla klientów zewnętrznych.

Bartłomiej Dębek, Trener, EY Academy of Business

Joanna Gałajda, Senior Associate, EY Law

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w szczególności w kontraktach IT oraz wdrożeniach informatycznych. Główny obszar
jej zainteresowań zawodowych stanowią zagadnienie związane z cloud computingiem, cyberbezpieczeństwem oraz sztuczną inteligencją.
Pracowała przy dużych projektach wdrożeniowych w sektorze bankowym oraz uczestniczyła w dużych sporach informatycznych
dotyczących wdrożeń IT. Joanna posiada bardzo duże doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów IT, w
tym umów wdrożeniowych, utrzymaniowych, serwisowych, outsourcingowych oraz umów na usługi chmurowe. Regularnie doradza klientom
zarówno polskim jak i zagranicznym, w tym klientom z sektora IT jak i klientom operującym na rynku regulowanym.  Jest częstym
prelegentem na konferencjach poświęconym nowym technologiom jak również jest autorem publikacji z tej tematyki. Jest wykładowcą na
studiach Prawa Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberbezpieczeńśtwa i outsourcingu. Była
również wykładowcą na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu prawnych aspektów
chmury obliczeniowej. Joanna jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobyła również tytuł LL.M.  amerykańskiej uczelni Chicago-
Kent College of Law (Illinois Institute of Technology).

Michał Jaworski, Członek Zarządu, Microsoft
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Grzegorz Kaniecki, General Counsel, Unilever

Praktyk biznesu, przez 17 lat kariery zawodowej pełnił funkcje menedżerskie wyższego szczebla w Polsce i Europie w obszarach business
and sales development, general management, business and financial advisory. Piastował stanowisko Head of Sales Europe w Toshiba
Europe GmbH, budował swoje doświadczenie i umiejętności w takich firmach jak Grant Thornton, Allied Irish Bank czy Ernst & Young,
zarządzając organizacjami, realizując projekty i programy corporate in-house start-up, new business development, corporate
resturucturing. Posiada uprawnienia w obszarze rozwoju przywództwa: Professional Certified Coach, ICF; Certified EQ Practictioner;
Qualified Leadership Challenge Facilitator; Six Sigma Black Belt. Pracuje w dynamicznym stylu, z poczuciem humoru, w poszanowaniu
różnorodności.

Krzysztof Lis, Trener, EY Academy of Business

Trener i konsultant EY Academy of Business od 2006 r. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Pracował jako dziennikarz radiowy oraz specjalista w zakresie public relations. Kierował
działem marketingu największej instytucji edukacyjnej w Polsce. Jako project manager zdobywał doświadczenie w prowadzeniu i wdrażaniu
projektów strategicznych, badawczych, sprzedażowych oraz współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. Przez
wiele lat zajmował się rekrutacją i selekcją pracowników dla organizacji z sektora publicznego, non-profit oraz firm komercyjnych. Posiada
praktykę w zakresie analizy i modyfikacji systemów zarządzania, struktur organizacyjnych oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Ekspert
portalu Wirtualna Polska w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej w biznesie. Specjalista w obszarze coachingu i mentoringu
menedżerskiego. W latach 2008-2009 stały doradca ds. zarządzania Podkomisji Stałej ds. Energetyki Komisji Gospodarki Sejmu RP VI
Kadencji.

Radosław Jacek Miler, Trener, EY Academy of Business

Agnieszka Modras, Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej, radca prawny, Bank Pocztowy

Radca prawny od 2008 r., w latach 2002-2015 zatrudniona w kancelarii Weil Gotshal & Manges, a następnie Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, od 2015
roku Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Banku Pocztowego S.A. Jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej
Komitetu Audytu w FCA-Group Bank Polska S.A. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz instytucji finansowych i spółek publicznych, prawie
korporacyjnym oraz prawie rynków kapitałowych. W ramach praktyki zawodowej uczestniczyła, między innymi, w transakcjach M&A, procesach
prywatyzacyjnych, ofertach publicznych papierów wartościowych, wezwaniach i sporach korporacyjnych oraz reprezentowała klientów w szeregu
postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego i Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów.
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Do EY dołączył w 2006 r. Jestem absolwentem SGH, posiada również tytuł ACCA. Jego głównym obszarem specjalizacji są: R&D, finansowanie
innowacji, otwarte innowacje oraz współpraca ze startupami. W ostatnim czasie skupia się na tworzeniu efektywnego środowiska dla rozwoju
innowacji w EY, współpracując zarówno z firmami technologicznymi, jak również wspierając wewnętrzne procesy wdrażania innowacji. Wspiera także
klientów w tworzeniu i wdrażaniu programów rozwoju innowacji oraz we współpracy ze startupami.

Bartosz Niedźwiedzki, Partner, EY

Prawniczka w międzynarodowej kancelarii prawnej, doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, prawa zamówień
publicznych oraz compliance. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów niemieckojęzycznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Przygotowuje
prawnoporównawczą rozprawę doktorską dotyczącą rad nadzorczych w publicznych spółkach akcyjnych w Polsce i w Niemczech. Aplikantka
radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2016 r. Approved Compliance Officer (ACO). Jest autorką publikacji z zakresu
prawa spółek, w szczególności nadzoru korporacyjnego i compliance. Pasjonatka LegalTech oraz propagatorka wykorzystywania metodyk zwinnych
(agile) w pracy prawnika.

Agnieszka Poteralska, LL.M., Co-founder, InetliLex

Kamil Osiński jest adwokatem i liderem Zespołu Prawa Nieruchomość EY. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w szczególności w
weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, transakcjach nieruchomościowych a także umowach najmu powierzchni biurowych oraz handlowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz polskich oraz zagranicznych firm deweloperskich, funduszy inwestycyjnych oraz
banków w zakresie nabywania oraz zbywania nieruchomości (handlowych, biurowych oraz mieszkaniowych), a także w zakresie  przygotowywania i
realizacji inwestycji deweloperskich. Kamil jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji), Szkoły Głównej Handlowej
(Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów) a także ukończył Center For American Law Studies (Uniwersytet Warszawski / University of
Florida) oraz Program on Negotiation and Leadership at Harvard Law School.

Kamil Osiński, Counsel, EY Law

Współpracę z EY Academy of Business rozpoczął w 2004 roku. Studiował na wydziale Handlu Zagranicznego na SGH oraz na Wydziale
Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W Philips Polska poznawał praktyki skutecznego biznesu międzynarodowego od stanowiska
Przedstawiciela Handlowego (Business Electronics) do pozycji Key Account Managera. Następne 5 lat w Sony Poland – na stanowisku Sales
& Marketing Managera, budował sieć dystrybucyjną, szkolił i zarządzał kadrami w obszarach sprzedaży oraz marketingu.Tworzy i realizuje
autorskie projekty zarówno w formule szkoleń otwartych, jak i dedykowanych projektów rozwojowych dla firm i organizacji. Aktywnie
wspiera rozwój umiejętności również w pracy z klientami indywidualnymi, występując w roli konsultanta, doradcy lub coacha.
Doświadczenie zawodowe oraz wieloletnia praktyka doradcza i trenerska pozwoliły na stworzenie oryginalnego, autorskiego podejścia do
zagadnień związanych z konfliktem. Wielowymiarowe, kompleksowe podejście do tej grupy zagadnień sprawia, że zajęcia są nie tylko
prowadzone w atrakcyjnej formie, ale również pozwalają na skuteczne wypracowanie i wdrożenie zmian postaw i przekonań, a tym samym
zachowań, które determinują wzrost efektywności działania w obliczu konfliktu. Poza Polską Witold Rychłowski przygotowywał i prowadził
zajęcia w Bahrainie, Kuwejcie, Katarze, Słowacji czy Holandii, gdzie wysokie oceny uzyskiwał nie tylko z tytułu unikatowej formuły
prowadzonych zajęć, ale i z powodu skuteczności proponowanych praktycznych rozwiązań.

Witold Rychłowski, Trener, EY Academy of Business
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Przemysław Stalica, Head of HR Division, Bank Pekao SA

Przemysław Stalica pełni funkcję dyrektora Pionu Zasobów Ludzkich. Z Bankiem Pekao S.A. związany jest od 2010 roku. Przed objęciem
funkcji szefa pionu nadzorował prace Departamentu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Aktywny partner zarządu oraz kadry
zarządzającej, który postrzega HR jako obszar, w dużej mierze, decydujący o przewadze konkurencyjnej. Karierę rozpoczynał w 2003 roku, w
HR branży produkcyjnej. W 2006 roku dołączył do ING Nationale-Nederlanden gdzie odpowiadał m.in. za projektowanie i rozwój polityk,
procesów i systemów HR wspierających strategię firmy a także zarządzanie talentami, zarządzanie wydajnością, rekrutacje, szkolenia i
rozwój. Ma na koncie wiele osiągnięć związanych z realizacją strategicznych projektów rozwoju HR i organizacji, zarówno po stronie miękkiego
jak i twardego HR. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a dodatkowo ukończył programy w zakresie budowania strategii
biznesowej i przywództwa realizowane przez London Business School oraz IMD Business School.

Bartosz Stawski, Trener, EY Academy of Business

Z zawodu "skrajny pragmatyk", specjalizuje się w tematyce tzw. Thinking Tools i ich zastosowaniu w dziedzinie zarządzania, praktyk metodologii SIT
(Systematic Inventive Thinking oraz TOC (Teoria Ograniczeń, ang. Theory of Constraints). Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty w EY Academy
of Business. Jest ekspertem w dziedzinie zastosowania TOC w obszarze strategii i marketingu oraz zastosowania narzędzi tworzenia innowacji w
obszarze rozwoju nowych produktów. Jest także konsultantem metody Kepner-Tregoe w zakresie zarządzania projektami oraz rozwiązywania
problemów i podejmowania decyzji. Jest wyszkolony w metodologii doskonalenia i zarządzania procesami Rummler-Brache Group oraz analizie
konkurencyjnej i benchmarkingu. Posiada certyfikat auditora systemów zarządzania.
Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik PTK Centertel, gdzie prowadził projekty doskonalenia procesów i systemowego zarządzania
organizacją. Potem, jako menedżer ds. rozwoju organizacji w Carlsberg Okocim zajmował się wdrażaniem narzędzi zarządzania organizacją powstałą
w wyniku połączenia czterech niezależnych browarów. Następnie był konsultantem w polskim oddziale Rummler-Brache Group, a potem przez kilka lat
był wspólnikiem w firmie MANDARINE..
Specjalizuje się w facylitacji procesu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, planowaniu dużych projektów, wdrażaniu zasad
zarządzania umożliwiających efektywną realizację portfela projektów oraz coachingu zespołów projektowych.
Jest absolwentem Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, (specjalność retoryka praktyczna i komunikacja). Szkolił
się w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Czechach.

Ukończyła studia z zakresu finansów i statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Kształciła się również na
Uniwersytecie Calgary i w INSEAD zdobywając tytuły MBA. Od 1991 związana z instytucjami rynku kapitałowego. Pracowała w Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd (m.in. jako dyrektor sekretariatu i rzecznik). Była też konsultantką Banku Światowego. Od końca lat 90.
związana z biznesem. Pełniła m.in. funkcję prezesa zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej, wchodziła w skład organów kierowniczych spółki
akcyjnej Prokom Software, prezesa zarządu MCI TFI. Zasiadała też w radach nadzorczych różnych przedsiębiorstw (w tym Biotonu, Banku
BPH, Banku HSBC Polska); pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Z dniem 1 maja 2011 premier Donald Tusk powołał
ją na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełniła tę funkcję do 31 października 2013, przechodząc do
pracy w General Electric na stanowisko prezesa GE w Polsce i krajach bałtyckich. Złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska w grudniu
2017. W listopadzie 2018 dołączyła do Grupy Leonardo jako Senior Vice President Leonardo Helicopters (Poland) pełniąc jednocześnie
funkcję prezesa PZL Świdnik.

Beata Stelmach, Prezes, PZL Świdnik

HR Manager z ponad 13-letnim doświadczeniem, w tym od ponad 9 lat związany z sektorem prawnym - zarządzał działem HR DLA Piper w
Polsce. Tworzył i wdrażał procesy i strategie HR w Centrum Usług Wspólnych, gdzie wspierał proces budowy centrum od podstaw.
Uczestniczył w projektach międzynarodowych przy tworzeniu i wdrażaniu programów globalnych. Obecnie odpowiada za strategię HR
wszystkich spółek Grupy NGL. Ukończył studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Ariel Szafran, Group HR Manager, NGL Services
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Ukończył studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie tworzy oprogramowanie dla
jednego z czołowych dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych na świecie. W inteliLex jest odpowiedzialny m.in. za wykorzystanie
algorytmów uczenia maszynowego (Machine Learning) w ramach przetwarzania języka naturalnego (NLP). Wykorzystuje ponadto praktyczne
doświadczenia przyniesione z pracy prawnika: przez 3 lata pracował w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym (Big4). Jego
praktyka dotyczyła podatku CIT, w tym zagadnień związanych z ulgą B+R oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi. Wierzy, że prawnicy w
przyszłości zaadaptują wiele pozytywnych idei z pracy programistów.

Artur Tanona, Co-founder, InteliLex

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie strategicznego doradztwa na rzecz multi-jurysdykcyjnych klientów w sprawach
związanych z własnością intelektualną, a dotyczących strategii ochrony marki na terytorium UE, naruszeń praw IP, zbywania praw IP i ich
licencjonowania. W zakresie IT oraz nowych technologii doradza przy wdrażaniu systemów informatycznych, w tym innowacyjnych systemów
opartych na technologii blockchain. Justyna jest prawnikiem rankingowym, rekomendowanym za sprawne doradztwo i doskonałą
reprezentacje klientów w wielojurysdykcyjnych sporach sądowych (I AM Patent 1000, 2016, 2017, 2018). Justyna jest także wyróżniana w
rankingach Chambers Europe (2017, 2018, 2019), Chambers Global (2017, 2018, 2019) oraz Legal 500 (2018). Autorka licznych
publikacji krajowych i zagranicznych. Współautorka książek „Własność intelektualna. Wybrane zagadnienie praktyczne (2013, Lexis Nexis),
„Restrukturyzacje i upadłość. Zagadnienia praktyczne (2018)”.

Justyna Wilczyńska-Baraniak, Associate Partner, EY Law

Trener i konsultant związany z EY Academy of Business od 2005 roku. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz ICAN
(Kanadyjski Instytut Zarządzania). Posiada wieloletnie doświadczenia w biznesie i branży szkoleniowej. Jest specjalistą w zakresie zarządzania
projektami oraz optymalizacji procesów w firmie. Zanim na trwałe związał swój rozwój zawodowy z obszarem zarządzania projektami i
procesami, przez ponad 6 lat był dyrektorem sprzedaży firmy handlowej osiągającej znaczne sukcesy na rynkach europejskich. Posiada bogate
doświadczenie w zakresie budowy i zarządzania zespołami o różnej specjalizacji: prowadził projekty związane z restrukturyzacją dużych i
małych firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Jest twórcą wykładowcą wielu prestiżowych kursów biznesowych,
realizowanych zarówno w formule MBA, jak i otwartych oraz zamkniętych szkoleń. Realizuje autorskie warsztaty w Niemczech, Belgii, Kuwejcie,
Czechach, Polsce oraz na Ukrainie. Obecnie zdecydowaną większość czasu zawodowego poświęca na zarządzanie realnymi projektami
transformacyjnymi i optymalizacyjnymi: ma szczególne osiągnięcia w zakresie budowy efektywnych biur projektów (PMO) oraz ratowania
zagrożonych projektów. Warte podkreślenia są jego wyniki w projektach realizowanych w międzynarodowych firmach.

Tomasz Wrzesiewski, Trener, EY Academy of Business

Zuzanna Zakrzewska, Partner, EY Law

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z transakcjami fuzji i przejęć, procesami reorganizacyjnymi oraz w bieżącej obsłudze
podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego zarówno dla
polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza z branży finansowej, energetycznej oraz usługowej.
Ponad 15-letnie doświadczenie Zuzanny obejmuje w szczególności doradztwo przy transakcjach kapitałowych, takich jak przejęcia dla
inwestorów branżowych i finansowych, połączenia (w tym połączenia transgraniczne) na rynku regulowanym, reorganizacje międzynarodowych
grup kapitałowych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej Zuzanna doradzała w wielu transakcjach kapitałowych, zarówno po stronie
sprzedających, jak i kupujących, a także brała udział w kilkudziesięciu międzynarodowych reorganizacjach największych globalnych firm. Bogate
doświadczenie Zuzanny obejmuje również doradztwo dotyczące ładu korporacyjnego oraz strukturyzowania zatrudnienia członków zarządów
największych polskich spółek giełdowych. W ostatnim czasie Zuzanna aktywnie zajmuje się cyfryzacją i automatyzacją procesów prawnych, jak
również praktycznym zastosowaniem technologii w pracy prawników. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od
2005 r. jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
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Trener współpracujący z EY Academy of Business od 2017 roku. Absolwent studiów pedagogicznych WSP w Krakowie. Ukończył dziennikarstwo
Międzynarodowej Szkoły Dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada dyplom MBA National Louis University in Chicago.
Ukończył również Szkołę Trenerów MATRIK w Krakowie. Konsultant, coach i mówca motywacyjny. Ma na koncie ponad 15 000 godzin
szkoleniowych. Podejmuje się niestandardowych projektów, które dopasowuje do potrzeb klienta. Nawiązuje doskonały kontakt z klientami i
uczestnikami szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Pracował jako dyrektor odpowiedzialny za sprzedaż,
marketing, a także HR. Zarządzał i współtworzył spółki. Skutecznie budował zespoły pracowników, tworzył systemy motywacyjne i systemy
wynagrodzeń. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Obszary specjalizacji to: rozwijanie umiejętności przywódczych, nowoczesna sprzedaż,
zarządzanie zmianą, etyka w biznesie, tworzenie systemów motywacyjnych, radzenie sobie z konfliktami, mediacje, coaching menedżerski,
negocjacje wewnątrz korporacji, zasady savoir vivre i etykieta w środowisku międzynarodowym.

Arkadiusz Żurek, Trener, EY Academy of Business
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