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Program

Jednym z założeń spotkania jest naświetlenie roli Metodyki w procesie 
oceny członków zarządów i rad nadzorczych w bankach i domach ma-
klerskich, a także odpowiedź na dwa pytania:

• Czy Metodyka wpłynie na dotychczasowe procedury we-
wnętrzne w organizacji?

• Jakie miejsce zajmie Metodyka w ramach powszechnie obo-
wiązujących regulacji prawnych i dotychczasowych stanowisk 
KNF? 

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, czy Metodyka stanowi 
wartość dodaną dla ich biznesu.

Prelegentki przybliżą kryteria dla danego podmiotu nadzorowanego, 
które mają być stosowane przy ocenie indywidualnej oraz przy ocenie 
zbiorowej odpowiedzialności. Dodatkowo, zastanowimy się wspólnie, 
jak w praktyce wyglądać będzie korzystanie z narzędzi wspierających 
wykonanie oceny. 

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00-11:20 - Ocena indywidualna a ocena zbiorowa – kryteria vs 
rodzaj podmiotu nadzorowanego

11:20-11:30 – Przerwa na kawę

11:30-12:30 - Narzędzia wspierające ocenę – jak może wyglądać to w 
praktyce?

12:30-13:00 - Dyskusja – czy Państwa zdaniem Metodyka stanowi 
wartość dodaną dla Państwa biznesu?

 13.00  Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów



Prelegenci

Doradza polskim i międzynarodowym klientom w kwestiach regulacyjnych, w obszarze odpowied-
zialności kluczowych osób w biznesie za praktyki niezgodne z przepisami prawa. Wspiera w 
budowaniu oraz wdrażaniu systemów i procedur compliance. Uczestniczyła m.in. w dużych projek-
tach związanych z przeglądami zgodności w spółkach oraz dochodzeniami wewnętrznymi. 
Zajmowała się również implementacją przepisów AML/CFT w instytucjach obowiązanych. Reprez-
entuje klientów w sporach sądowych oraz arbitrażu, doradza na etapie przedsądowym i w negoc-
jacjach. 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do 
polskiego biura Eversheds Sutherland zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach 
specjalizujących się w obsłudze podmiotów krajowych, w tym spółek Skarbu Państwa oraz 
międzynarodowych korporacji. 

Ma na koncie wielu artykułów dotyczących wdrożenia przepisów ustawy AML/CFT oraz przeciwd-
ziałania nadużyciom w spółkach, instytucjach finansowych, podmiotach branży FMCG. 
Jest członkiem Komisji Promocji i Rozwoju Zawodowego oraz Koordynatorem ds. Edukacji Prawnej 
przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Ukończyła studia podyplomowe „Analityk Compliance & AML” w Akademii im. Leona Koźmińskiego 
w Warszawie.  

Magdalena
Bartosiewicz 

Małgorzata
Gołębiowska 

Radca prawny w zespole rozwiązywania sporów w 
polskim biurze Eversheds Sutherland

radca prawny w zespole bankowości i finansów 
w polskim biurze Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorstw. 

Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu i Skarbu Państwa. Przed 
dołączeniem do kancelarii pracowała jako prawnik w Departamencie Prawnym Ministerstwa Skarbu 
Państwa, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Była również 
prawnikiem wewnętrznym w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Współpracowała z renom-
owanymi polskimi kancelariami prawnymi.  
Wspiera klientów w pozyskiwaniu finansowania i przygotowaniu dokumentów transakcyjnych, 
opracowaniu dokumentów emisyjnych papierów wartościowych oraz w procesach dostosowują-
cych podmioty działające na rynkach kapitałowych w spełnianiu obowiązków regulacyjnych. Posia-
da doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego. Pracowała dla 
wiodących spółek z sektora energetycznego oraz finansowego, w tym banków, towarzystw fun-
duszy inwestycyjnycxh i domów maklerskich. Doradzała Skarbowi Państwa w procesach 
prywatyzacyjnych oraz przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich oraz nadzorczych względem 
największych spółek należących do Skarbu Państwa. Posiada bogatą praktykę przy realizacji pro-
jektów inwestycyjnych spółek oraz funduszy zarówno od strony podmiotu szukającego finansowa-
nia, jak i finansującego. 

Ukończyła z wyróżnieniem studia na WPiA UW. Jest słuchaczką Centrum Prawa Amerykańskiego 
organizowanego przez WPiA UW we współpracy z University of Florida oraz stypendystką Szkoły 
Głównej Handlowej. Pracuje jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris.
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