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SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DZIAŁEM PRAWNYM 2013

PATRONI 
MEDIALNI:

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W DZIALE PRAWNYM - sprawdzone 
rozwi�zania w praktyce

 O CO CHODZI Z TYMI KOSZTAMI ?
 JAK ZOPTYMALIZOWAĆ OPTYMALNE KOSZTA? 
 KONIEC ŚWIATA STAWEK GODZINOWYCH 
 SKUTECZNE METODY WYPRACOWANIA RÓWNOWAGI MIĘDZY INSOURCING A OUTSOURCING
 HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO KOSZTÓW W DZIALE PRAWNYM
 PRACA PRAWNIKA IN-HOUSE A WPŁYW NA FINANSE CAŁEJ FIRMY
 OSZCZĘDNOŚCI A PRZEREGULOWANIA RYNKU I ZWIĄZANE Z TYM RYZYKA
 KIEDY OUTSOURCING ?
 SPORY, POSTĘPOWANIA SĄDOWE, KONTROLE – Racjonalne kosztowo podejście
 EWOLUCJA ROLI PRAWNIKA – OD RADCY PRAWNEGO DO DORADCY BIZNESOWEGO -                                                                      

w odniesieniu do optymalizacji kosztów w dziale prawnym
 PANEL DYSKUSYJNY: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W DZIALE PRAWNYM -                                                                        

wpływ na optymalizację kosztów

CASE STUDIES: Kancelaria Mirosz, PKN Orlen, Google, Siemens, ABB, Polskie 
Stowarzyszenie Prawników Przedsi�biorstw, Philip Morris Polska Distribution, 
OKNOPLAST, Bank BPHtor Polska 

III EDYCJA

PATRON MERYTORYCZNY: 



DLACZEGO WARTO WZI�� UDZIA� W SPOTKANIU?

 Spotkanie praktyków „Skuteczne Zarządzanie Działem Prawnym” organizowane przez Business Media 
Solutions to zawsze długo oczekiwane wydarzenie dla branży Prawniczej. Podczas dwudniowego spotkania  
uczestnicy oraz prelegenci mają możliwość konfrontacji swoich doświadczeń jak i codziennej praktyki.  Kongres jest 
idealną platformą do wymiany doświadczeń, poszerzania relacji biznesowych, umocnienia wizerunku firmy jak                     
i pogłębienia swojej wiedzy bez presji czasu, procedur jak i obowiązków służbowych. Kameralna atmosfera – 
wyjątkowa i ceniona przez naszych uczestników od wielu lat, umożliwia zadawanie pytań i analizowanie konkretnych 
przypadków i problemów nie tylko w kuluarach, ale także i przede wszystkim podczas prelekcji z ekspertami.
 W tym roku spotkanie poświęcone będzie w całości tematyce, która zawsze wzbudza największe 
zainteresowanie oraz problematykę - Optymalizacji kosztów w dziale prawnym. Szczegółowe i specjalistyczne 
wyodrębnienie tematyki pozwoli na znalezienie podczas spotkania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania w tym 
zakresie, oraz ułatwi wypracowanie najbardziej sprawdzonych rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów dla 
swojego działu prawnego. 
 
W roli prelegentów pojawią się wybitni eksperci jak i wieloletni praktycy chętni do wymiany poglądów:
Pani Iwona Mirosz Radca Prawny Kancelaria Mirosz, Pan Tomasz Grzegory Dyrektor Działu Prawnego Google, Pan 
Wojciech Kowalewski Członek Zarządu Dyrektor Prawny Siemens, Pan Piotr Marucha Dyrektor Departamentu 
Prawnego, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw ABB, Pan Jacek Kosuniak  Z-ca 
Dyrektora Biura Prawnego PKN Orlen, Pan Przemysław Grabowski  Dyrektor Działu Prawnego Philip Morris Polska 
Distribution, Pan Andrzej Bąk Dyrektor Działu Prawnego NFI Empik Media&Fashion, Pan Marcin Bryniarski Członek 
Zarządu, Szef Procesu Prawnego OKNOPLAST, Pan Tomasz Lipowski Dyrektor Działu Prawnego Bank BPH.

Zachęcam do dołączenia do grona praktyków!
 
Do zobaczenia na spotkaniu majowym!
Aleksandra Adamczyk – Project Manager :)

Na warsztatch spotkają Państwo przedstawicieli branż:

 FMCG
 Ubezpieczeniowej
 Finansowej
 Windykacyjnej
 Budowlanej
 Farmaceutycznej
 Telekomunikacyjnej
 Medialnej
 Nieruchomości
 Kancelarii prawnych
 IT

  
  
  
  
  
  
  
  
  



Środa, 15 maja
STRATEGIE WINDYKACYJNE

 O co chodzi z tymi kosztami? 
 Jak zoptymalizowa� optymalne koszty?
 Wi�cej za mniej (balans jako�ci i ceny) 
 Gdzie si� kryj� koszty ukryte? 
 Powrót do priorytetów
 Ci�cia, ci�cia i co dalej?

9:45  Sztuka wyciskania wyci�ni�tej cytryny  (kolejna redukcja 
kosztów o 10% = wykona�!)

Piotr Marucha, Dyrektor Departamentu Prawnego i 
prokurent ABB, Wiceprezes Polskiego 
Stowarzyszenia Prawników Przedsi�biorstw 

SYSTEMY MOTYWACYJNE SYSTEMY MOTYWACYJNE

 Stosowane modele wyceny i rozliczania pracy prawników
 Stawki godzinowe w ogniu krytyki
 Jak ostatni kryzys ekonomiczny zmieni� oczekiwania klientów
 Alternative fee arrangement - wady i zalety, ograniczenia 

regulacyjne

11:15 Koniec �wiata stawek godzinowych CASE STUDIES

Jacek Kosuniak, Z-ca Dyrektora Biura Prawnego - PKN 
Orlen

Moderator : Iwona Mirosz,  Kancelaria Mirosz CZYNNIKI SUKCESU DZIA�U PRAWNEGO   

11:00 Przerwa kawowa

 „Chciałbym tą drogą podziękować za zorganizowanie i umożliwienie mi udziału w konferencji „Skuteczne zarządzanie 

działem prawnym” w dniach 14-15 marca 2012 r. Wysoko oceniam dobór tematów konferencji i poziom wystąpień 

zaangażowanych wykładowców. Kameralny charakter konferencji umożliwił jej szybkie przekształcenie w warsztaty z aktywnym 

uczestnictwem większości uczestników. Oczekuję kontynuowania projektu w kolejnych latach”

Jerzy Korus, Dyrektor Biura Prawnego - Kompania Węglowa SA

12:15 Lunch

13:15  Insourcing vs. Outsourcing w dziale prawnym - w 
poszukiwaniu równowagi CASE STUDIES

 Holistyczne podej�cie do kosztów
 Ludzie, pieni�dze, styl/metoda
 Czynniki determinuj�ce optymalny rozk�ad pracy (in-out)
 Model czterech kratek- alokacja pracy

Przemys�aw Grabowski, Dyrektor Dzia�u Prawnego  
- Philip Morris Polska Distribution

14:15 Przerwa kawowa

14:30  Jak si� przygotowa� na niespodziewan� kontrol� w 
spó�ce lub spór ? Podstawy racjonalnego   kosztowo i 
organizacyjnie prowadzenia kontroli, sporów i 
post�powa�  CASE STUDIES




Andrzej B�k, Dyrektor Dzia�u Prawnego � NFI Empik 
Media&Fashion 

15:30  Planowane zako�czenie I dnia spotkania

9:00 Rejestracja, wr�czenie materia�ów, poranna kawa i 
przywitanie

9:30 Przedstawienie si� prelegentów oraz uczestników, 
s�owo wst�pu od moderatora



Czwartek, 16 maja

STRATEGIE WINDYKACYJNE

9:30 Rejestracja, poranna kawa i przywitanie

 Koszty? Co to takiego? 
 Czy naprawd� mamy wp�yw na wynik �nansowy? 
 �Optymalizacja�, g�upcze! 
 Strategia �rmy: czy jest tam dla nas miejsce?  

10:00 Generator kosztów? Hamulec biznesu?  In-house a 
�nanse ca�ej �rmy CASE STUDIES

Marcin Bryniarski, Cz�onek Zarz�du, Szef Procesu 
Prawnego   - OKNOPLAST

SYSTEMY MOTYWACYJNE

 Oszcz�dno�ci a przeregulowanie rynku i zwi�zane z tym ryzyka
 Wyznaczenie granic w zakresie prawid�owego zarz�dzania 

ryzykiem prawnym i zgodno�ci   
 To make things simpler 
 Dost�p do informacji prawnej 
 Outsourcing? Kiedy i w jakim zakresie?

11:30 Efektywny dzia� prawny w czasie oszcz�dno�ci � 
skuteczne metody i strategie  CASE STUDIES

Tomasz Lipowski, Dyrektor Dzia�u Prawnego � Bank BPH

OPTYMALIZACJA KOSZÓWModerator : Iwona Mirosz,  Kancelaria Mirosz

11:15 Przerwa kawowa

„W dniach 12-13 luty byłem uczestnikiem konferencji Skuteczna windykacja w sektorze B2B, zorganizowanej przez firmę BMS Polska 
w hotelu Sheraton w Warszawie. O samej konferencji mogę sie wypowiadać w samych superlatywach, zarówno jeżeli chodzi o jej sprawna                           
i profesjonalną organizację  jak i poziom biorących w niej udział uczestników, prelegentów i zwłaszcza moderatorów tej dyskusji. Na szczególna 
pochwałę i uznanie zasługuję fakt iż w jednym miejscu "zebrano"  praktyków zajmujących się na co dzień problematyka windykacyjną z różnych 
dziedzin biznesowych - począwszy od branży spożywczej, budowlanej, dystrybucyjnej i na wielu innych skończywszy, dzięki czemu to spotkanie 
nie ograniczyło się tylko uczestnictwa w czysto akademickiej dyskusji. Powyższe zapewniło mi możliwość wymiany praktycznych poglądów                                        
z ludźmi "z branży", przyjrzeć się z bliska procesom i rozwiązaniom windykacyjno- prawnym  funkcjonującym w dość odległych biznesowo od 
siebie branżach i co jest szczególnie bezcenne pozwoliło mi już wdrożyć cześć prostych rozwiązań windykacyjnych ( np. welcome pack)                        
w mojej codziennej pracy na obecnym stanowisku”

Konrad Burza, Dyrektor Departamentu Windykacji - Whirlpool

CZYNNIKI SUKCESU DZIA�U PRAWNEGO   CZYNNIKI SUKCESU

12:30 Lunch

13:30  Ewolucja roli prawnika zarz�dzaj�cego departamentem 
prawnym - od radcy prawnego do doradcy 
biznesowego - analiza praktyki i oczekiwa�  
ameryka�skich i europejskich General Counsels  oraz 
zarz�dów spó�ek - w odniesieniu do kosztów w dziale 
prawny 
 Zamiana roli i celów zarz�dzaj�cych departamentem prawnym
 Oczekiwania zarz�dów
 Ewolucja oceny znaczenia prawników dla biznesu
 Jak GC mierz� efektywno�� pracy zespo�u i poszczególnych 

prawników 
 KPI w praktyce: cele, miary i realizacja poprzez zmiany 
 Case studies
 Wnioski 

Iwona Mirosz, Radca Prawny - Kancelaria Mirosz 

14:15 Przerwa kawowa

14:30 Panel podsumowuj�cy spotkanie:  
          Wykorzystanie nowoczesnych technologii i narz�dzi IT 

w zarz�dzaniu dzia�em prawnym w odniesieniu  do 
optymalizacji kosztów

          Prowadz�cy:  Jacek Kosuniak - PKN Orlen, Tomasz 
Grzegory � Google, Wojciech Kowalewski - Siemens
 Jak zarz�dzamy dokumentacj� elektroniczn� w dziale prawnym
 Bezpiecze�stwo danych
 Nie tylko Excel, czyli wykorzystanie narz�dzi IT: contract 

management, e-billing �
 Zarz�dzanie wiedz� w oparciu o narz�dzia IT
 Nowoczesne technologie w kontaktach z kontrahentem, s�dem 

i urz�dem

15:30 Planowane zako�czenie warsztatów, podsumowanie 
oraz uroczyste wr�czenie certy�katów 



Kierownik Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych; przedstawiciel Polski w European Company Lawyers 
Associacion (ECLA). W przeszłości przez wiele lat był szefem prawników Grupy Telekomunikacja Polska -Orange, w 2012 r. kierowany 
przez niego wówczas Departament Prawny TP SA otrzymał w Paryżu tytuł Best Legal Department - Eastern Europe & Russia 
(przyznawany przez prestiżową europejską organizację Leaders League we współpracy z ACC). Autor wielu artykułów nt. rynku usług 
prawniczych i zagadnień praktyki prawniczej.

Jacek Kosuniak, Zast�pca Dyrektora Biura Prawnego - PKN Orlen

Radca prawny, 20 lat doświadczenia na rynku, w tym ponad 10 lat jako General Counsel, Absolwent Executive MBA University of Illinois 
at Urbana Champaign and Warsaw University, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Piotr Marucha, Dyrektor Departamentu Prawnego i prokurent w ABB, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia 
Prawników Przedsi�biorstw 

Radca Prawny od 1998 r., posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców zdobyte podczas 9 lat praktyki 
w kancelariach Allen&Overy i Weil, Gotshal & Manges oraz 10 lat pracy jako Dyrektor Działu Prawnego w Philip Morris Polska. 
Specjalizuje się głównie  w prawie konkurencji, regulacji marketingu wyrobów sensytywnych, prawie własności intelektualnej, prawie 
kontraktowym coraz posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego i  publicznego gospodarczego.

Przemys�aw Grabowski, Dyrektor Dzia�u Prawnego  - Philip Morris Polska Distribution

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa I Administracji UJ, Corporate Counsel Poland&CEE w firmie Google Poland. Od ponad dziesięciu 
lat zaangażowany w projekty związane z tworzeniem i zmianami w obrąbie prawa mediów i nowych technologii. W przeszłości wieloletni 
dyrektor departamentu prawnego największego polskiego portalu Onet.pl, członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
członek Rady ds. Informatyzacji województwa Małopolskiego, ekspert prawny i współtwórca Grupy Prawnej – ciała eksperckiego 
działającego w ramach IAB Polska, od niedawna zaangażowany takze w prace dydaktyczna w ramach studiów Executive DBA oraz 
studiów podyplomowych organizowanych przez Polska Akademie Nauk.

Tomasz Grzegory, Dyrektor Departamentu Prawnego - Google

Kieruje Departamentem Prawnym ds. Bankowości Detalicznej. Doktor nauk prawnych, radca prawny. Od ponad 8 lat związany z 
koncernem General Electric.  

Dr Tomasz Lipowski, Dyrektor Zarz�dzaj�cy - Banku BPH

Posiada długoletnie doświadczenie w obszarze obsługi prawnej międzynarodowych przedsiębiorstw. Obecnie odpowiedzialny za obsługę 
spółki notowanej na GPW jak również krajowych jak i zagranicznych spółek zależnych. Nadzoruje pracę zespołu prawników z grupy EMF, 
współpracuje z Kancelariami zewnętrznymi. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, nieruchomości, budowlanym. Posiada 
doświadczenie w pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz University of Illinois.

Andrzej B�k, Dyrektor Dzia�u Prawnego - NFI EMPIK MEDIA & FASHION

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, 
kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka Zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa 
departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 7 lat, kieruje Departamentem Prawnym i odpowiada za całość 
spraw prawnych wszystkich spółek grupy, tak w kraju jak i za granicą; osobiście zajmuje się głównie prawem konkurencji, prawem 
własności intelektualnej i prawem reklamy.

Marcin Bryniarski, Cz�onek Zarz�du, Szef Procesu Prawnego - OKNOPLAST 

Iwona Mirosz jest specjalistą prawa bankowego, gospodarczego, zabezpieczeń wierzytelności i ochrony konsumenta. Posiada ponad 18-
letnie doświadczenie pracy jako prawnik wewnętrzny banku, w tym jako dyrektor departamentu prawnego. Iwona Mirosz zakładała 
banki w Polsce i w Szwecji oraz przeprowadziła precedensowe przeniesienie działalności banku na oddział instytucji kredytowej, a także 
likwidację banku. Przygotowała dla Komisji Europejskiej raporty dotyczące polskiego i środkowoeuropejskiego prawa bankowego                     
i kredytów konsumenckich. Organizowała i wykonywała funkcję compliance na poziomie krajowym i międzynarodowym. Obecnie 
mecenas Mirosz zapewnia pomoc prawną instytucjom z rynku finansowego w ramach własnej kancelarii, a także wspiera 
przedsiębiorców w ich relacjach z instytucjami finansowymi.Iwona Mirosz regularnie publikuje artykuły na temat bieżących zagadnień              
z dziedziny bankowości, zarządzania ryzykiem i ochrony konsumenta. Jest też częstym wykładowcą na szkoleniach i konferencjach 
poświęconych tematyce bankowej, compliance oraz ochrony konsumenta.

Iwona Mirosz, Radca Prawny � Kancelaria Mirosz

Radca prawny, od ponad 10 lat związany z grupą Siemens w Polsce. Kieruje pracą zespołu prawników obsługujących działania biznesowe 
Siemens w zakresie infrastruktury, energetyki, przemysłu oraz ochrony zdrowia. Zapewniał wsparcie prawne w wielu projektach 
realizowanych w tych sektorach, jak również w licznych transakcjach M&A.

Wojciech Kowalewski, Radca prawny, Dyrektor Dzia�u Prawnego i Compliance, Cz�onek Zarz�du - Siemens 


