
 

 
 

                                    
 

zapraszają na seminarium 

 

COMPLIANCE – jak się przygotować do ważnych 

zmian w prawie w 2020 r. 
 

środa, 5 lutego 2020 r., godz. 09:00 – 13:30 

Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa 

 

PROGRAM 

09:00 – 09:20 Rejestracja uczestników 

09:20 – 09:30 Otwarcie 

Danuta Pajewska, radca prawny, Wardyński i Wspólnicy 

dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

9:20 – 10:20 Zmiany, zmiany, zmiany – dematerializacja akcji i identyfikacja akcjonariuszy  
oraz ochrona sygnalistów 

Katarzyna Jaroszyńska, radca prawny, Wardyński i Wspólnicy 

Marcin Pietkiewicz, radca prawny, Wardyński i Wspólnicy 

Jakub Znamierowski, adwokat, Wardyński i Wspólnicy 

10:20 – 11:10 Program compliance a działalność organów antymonopolowych i organów ścigania 

dr Antoni Bolecki, radca prawny, Wardyński i Wspólnicy 

Jakub Znamierowski, adwokat, Wardyński i Wspólnicy 

11:10 – 11:20 Przerwa kawowa 

11:20 – 12:10 AML  

 Kto podlega obowiązkom?  
 Jak stosować środki bezpieczeństwa?  

 Jak identyfikować UBO, a co jak to nie jest możliwe?   
 Jak zgłosić do rejestru? 

 

Krzysztof Wojdyło, adwokat, Wardyński i Wspólnicy 

12:10 – 13:00 

 

 

 

 

13:00 – 13:30 

Zatory płatnicze po nowemu 

 Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?  

 Jak po zmianach powinna wyglądać umowa z kontrahentem?  
 Jak wykazać, że termin zapłaty nie jest „rażąco nieuczciwy”?  

 Co grozi za zbyt długie terminy zapłaty?  
 Jakie kary nałoży Prezes UOKiK za spóźnione płatności? 

 

Sabina Famirska, radca prawny, Wardyński i Wspólnicy 
 

Zakończenie i poczęstunek 

https://www.wardynski.com.pl/w_profile/danuta-pajewska/
https://www.wardynski.com.pl/w_profile/katarzyna-jaroszynska/
https://www.wardynski.com.pl/w_profile/marcin-pietkiewicz/
https://www.wardynski.com.pl/w_profile/jakub-znamierowski/
https://www.wardynski.com.pl/w_profile/jakub-znamierowski/
https://www.wardynski.com.pl/w_profile/krzysztof-wojdylo/
https://www.wardynski.com.pl/w_profile/sabina-famirska/


 

O KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY  

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy od 1988 roku jest trwale zakorzeniona w życiu prawniczym w Polsce. 

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się w budowę 

obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro bono. 

Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki 
czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami 

i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci. 

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców 

(codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii (newtech.law) oraz licznych 
publikacji i opracowań. 

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim, 

angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim. 

Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. 

 

wardynski.com.pl 

codozasady.pl 

newtech.law 

 

O SEG 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego 

oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy 
środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności 
uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy 

umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie 
istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów 

prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje Prezes Mirosław Kachniewski. 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów, do której przynależność 
jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie zarządów spółek 

giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. Działalność 
statutowa finansowana jest ze składek członkowskich. 

Obecnie SEG skupia około 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 

oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 90 proc. kapitalizacji emitentów 
krajowych. 
Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą działań 

regulacyjnych i edukacyjnych. 

 

seg.org.pl 

http://codozasady.pl/
http://www.newtech.law/pl
https://seg.org.pl/pl

