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Proces likwidacji szkód 
- zagadnienia prawne 
(w tym szkody transgraniczne)

Najwyższy znak jakości 
dla instytucji szkoleniowej 
przyznany w 2019 roku

dla Zakładów Ubezpieczeń

NOWA FORMUŁA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH!

PATRONPARTNER

Spotkanie kierujemy do: 

• Zakładów Ubezpieczeń  • Zakładów Reasekuracji 
• Oddziałów zagranicznych ZU 
• Zagranicznych ZU działających na zasadzie swobody świadczenia usług
• Brokerów ubezpieczeniowych  • Brokerów Reasekuracyjnych 
• Agentów ubezpieczeniowych

a w szczególności do 
• Specjalistów zajmujących się szkodami osobowymi
• Brokerów ubezpieczeniowych 
• Niezależnych firm likwidacji szkód
• Kancelarii odszkodowawczych

27 LUTY 2020 WARSZAWA
DWF Poland Jamka sp.k.
Pl. Małachowskiego 2



Paweł Stykowski
Counsel, Head of Regulatory 
Risk and Compliance

PRELEGENT

PROGRAM

9.30 Rejestracja uczestników i poczęstunek

11.00 Przerwa na kawę

12.45 Zakończenie spotkania i wręczenie certyfikatów

Program powstanie w oparciu o nadesłane
 zagadnienia/propozycje uczestników.
Każdy uczestnik decyduje o ostatecznym kształcie programu.



Paweł Stykowski
Counsel, Head of Regulatory 
Risk and Compliance

Paweł Stykowski jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie usług 
finansowych, w szczególności prawie ubezpieczeniowym i instrumentów 
finansowych. Zajmuje się również prawem ochrony konsumentów i kwe-
stiami compliance.
Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży 
finansowej. Przed dołączeniem do DWF był szefem zespołu usług finanso-
wych i compliance w uznanej międzynarodowej kancelarii. Wcześniej 
pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego i compliance o�icera w 
zakładzie ubezpieczeń. W swojej karierze doradzał instytucjom finanso-
wym zarówno z ramienia kancelarii, jak również jako prawnik wewnętrz-
ny.
Paweł pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego. Zajmuje się 
wdrażaniem nowych przepisów prawa i rekomendacji KNF, doradza przy 
wyborze modeli dystrybucji ubezpieczeń i ich wdrożeniu. Przygotowuje i 
weryfikuje projekty ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, 
umów ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi związanych. Reprezentuje 
przedsiębiorców w postępowaniach przed KNF, UOKiK, GIIF, Rzecznikiem 
Finansowym oraz sądami. W ostatnim czasie koordynował badanie 
prawne dwóch TFI na zlecenie potencjalnego nabywcy.
Jest autorem licznych publikacji na łamach wiodących polskich dzienni-
ków oraz w prasie branżowej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, 
Gazeta Giełdy „Parkiet”, Monitor Prawniczy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 
oraz Dziennik Ubezpieczeniowy).

PRELEGENT
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