
PROGRAM – 26.05.2022
International Legal Community Stands with Ukraine!

08:00-09:00 Rejestracja, poranna kawa

09:00-10:00 Sesja specjalna (okrągły stół)
Wyzwania globalizacji i potrzeby rynku prawniczego: jak te czynniki mogą wpłynąć na 
przyszłość edukacji prawniczej i jakie są szczególne cechy dzisiejszej rywalizacji o młode 
talenty.

10:00-10:20 Przerwa Kawowa

10:20-10:50
OFICJALNE OTWARCIE FORUM. 
WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO (TAJNEGO) FORUM.

10:50-12:50

Sesja 1. Transformacja sytuacji handlowej i gospodarczej na rynku europejskim w świetle 
agresji militarnej Rosji na Ukrainę: konsekwencje blokady gospodarczej, nałożenia sankcji, 
bariery handlowe, zmiany w dostawach towarów i ograniczenia w transporcie.

12:50-13:50 Lunch

13:50-15:20 Sesja równoległa 

Sesja 2/1. Przedsiębiorstwa wchodzące na rynki 
zagraniczne jako sposób dostępu do kapitału 
inwestycyjnego, środków finansowych i 
innowacyjnych instrumentów finansowych.

Sesja 2/2. BEPS 2.0 (Filar 1 - Filar 2): jak nowe inicjatywy 
OECD( Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 
wpłyną na opodatkowanie firm międzynarodowych i czy 
powstrzymają migrację podatkową?

15:20-15:40 Przerwa Kawowa

15:40-17:10 Sesja równoległa 

Sesja 3/1. Kryzysowy krajobraz handlu 
międzynarodowego i handlu elektronicznego: rola, 
miejsce i wartość prawników dla biznesu.  Jaki jest 
wpływ zewnętrznych doradców prawnych na 
gospodarkę przedsiębiorstwa?

Sesja 3/2. Doświadczenia międzynarodowe oraz 
skuteczne sposoby zarządzania ryzykiem nadużyć 
finansowych i korupcji w sektorze przedsiębiorstw, 
praktyki w zakresie odzyskiwania i zwracania 
skradzionych aktywów.

17:10-17:30 Przerwa Kawowa

17:30-19:00 Sesja 4. KLUCZOWY TEMAT FORUM.
Mechanizmy reparacji i kontrybucji jako sposób na zrekompensowanie szkód wyrządzonych 
przez agresję militarną Rosji na Ukrainę. Międzynarodowa odpowiedzialność karna 
kierownictwa i obywateli Federacji Rosyjskiej za przestępstwa wojenne na Ukrainie.

20:00-23:00 Oficjalna kolacja (Marriott Warsaw Hotel). Dress-Code: Business Casual.



PROGRAM – 27.05.2022
International Legal Community Stands with Ukraine!

08:00-09:00 Rejestracja, poranna kawa

09:00-11:00 Sesja 1. Globalne wyzwania dla rynku prawnego w nowej rzeczywistości geopolitycznej i 
gospodarczej.  Lokalna charakterystyka zarządzania biznesem prawnym.

11:00-11:20 Przerwa Kawowa

11:20-12:50 Sesja 2. Futur is now: Legal Tech, Legal Design, YouTube, LinkedIn, ESG jako nowoczesne 
narzędzia komunikacji z klientem w ramach  podejścia win-win.

12:50-13:50 Lunch

13:50-15:20
Sesja 3. Specyfika promocji usług prawniczych przez pryzmat marketingu i PR w czasie kryzysu.
Wpływ międzynarodowych rankingów i opracowań na wybór dokonywany przez klienta - mit 
czy rzeczywistość?

15:20-15:40 Przerwa Kawowa

15:40-17:10
Sesja 4. Przyszłość zawodu prawnika: zarządzanie kapitałem ludzkim, jak zatrzymać i 
zmotywować pracowników, znaczenie rozwoju umiejętności miękkich i twardych?

18:00-21:00 Wieczorne przyjęcie. Dress-Code: Business Casual.


