
Warsztat

Andrzej Rychter

z wykształcenia prawnik, z wyboru trener i coach.  Przez 19 lat związany z dużą amerykańską 
korporacją GE. Przez 9  lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy 
windykacji prawnej.Przez kolejne 10 lat manager i Senior Compliance Officer w 
Departamencie Compliance odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i 
szkolenia z obszarów Compliance. 

Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem 
niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Budował i zarządzał nowatorskim 
procesem zgłaszania naruszeń (whistleblowing/process). Prowadził postępowania 
wyjaśniające oraz brał udział kontrolach i testingach braku zgodności.
 
Uczestniczył w projekcie tworzenia modelu kompetencyjnego Oficera Compliance oraz 
stworzył                      i liderował Akademii Compliance, programowi rozwojowemu dla 
pracowników compliance, wyższej kadry managerskiej oraz kluczowych stanowisk w firmie. 
 
Zwolennik koncepcji "Compliance szytego na miarę" oraz bliskiej współpracy Compliance                                      
z jednostkami biznesowymi i powiązania procesów compliance z procesami biznesowymi.
 
Autor licznych artukułów i glos z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania 
cywilnego. Prelegent na ogolnopolskich konferencjach dot. Compliance, systemu kontroli 
wewnętrznej, HR, windykacji i obrotu wierzytelnościami. Wykłada program Compliance na 
ALK w Warszawie.
 
Zajmuje się doradzwem i szkoleniami w obszarach prawa, compliance, systemu kontroli 
wewnętrznej i windykacji. Trener i coach oficerów compliance oraz Zawodowy Rzecznik Praw                         
(Ombuds) - niezależna osoba, do której pracownicy firmy mogą zgłosić naruszenia. 

Whistleblowing Compliance Process
Warsztat przygotowany pod kątem dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

• Zgłaszanie naruszeń w systemie zarządzania firmą.

• Podstawy funkcjonowania procesu zgłaszania naruszeń w firmie.

• Zasady procesu zgłaszania naruszeń.

• Elementy procesu zgłaszania naruszeń.

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339        ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Warszawa, 23-24 kwietnia 2020



 WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
     Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
     Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje

Whistleblowing Process

Jeszcze kilka lat temu pojęcie whistleblowing zarezerwowane było tylko dla obszaru związanego z 
informacjami o ujawnieniu malwersacji finansowych i korupcji. Obecnie coraz częściej obejmuje ono 
obszar relacji, postaw oraz jakości komunikacji w firmie. Dzięki wprowadzanym i projektowanym 
przepisom prawa krajowego i unijnego posiadanie w firmie procesu zgłaszania naruszeń nie jest już 
tylko dobrą praktyką, ale przede wszystkim obowiązkiem instytucji prywatnych i publicznych. 
Szczególnego znaczenia nabiera ochrona tzw. sygnalistów czego wyrazem jest Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie  skierowane  jest  w  szczególności  do  pracowników  departamentów  Compliance,  
prawnych, zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnętrznej i innych chcących rozwinąć 
lub stworzyć dobrze funkcjonujący proces zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości.

Cele szkolenia:

Celem  warsztatu  jest  zapoznanie  uczestników  z  głównymi  obszarami  funkcji  zgłaszania 
nieprawidłowości  w  organizacji z  uwzględnieniem  specyfiki  prowadzonego  biznesu  oraz  
wyposażenie  ich  w  kompetencje  niezbędne  do samodzielnego utworzenia procesu whistleblowingu 
w firmie.

Metodyka prowadzenia zajęć

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji Whistleblowera, 
zakres jego obowiązków oraz warunki i wymogi niezbędne do prawidłowego skonstruowania procesu 
zgłaszania naruszeń w swojej firmie.  

Korzyści dla uczestników: 

Wyposażenie uczestników w kompetencje i wiedzę wymagane do stworzenia procesu zgłaszania 
naruszeń we własnej organizacji.



WARSZTAT

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. 
Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Rozpoczęcie  9:00

1. Zgłaszanie naruszeń w systemie zarządzania firmą.

• elementy systemu zarządzania
• odpowiedzialność
• umiejscowienie procesu zgłaszania naruszeń

2. Podstawy funkcjonowania procesu zgłaszania naruszeń w firmie.

• regulacje prawne
• regulacje wewnętrzne

3. Zasady procesu zgłaszania naruszeń.

• anonimowość  • poufność   • bezstronność
• zaufanie   • skuteczność • efektywność

4. Polityka zgłaszania naruszeń

• zakres podmiotowy • zakres przedmiotowy • zasady ogólne
• zasady szczegółowe • czynności kontrolne

5. Kanały zgłaszania naruszeń

• przełożony • HR  • Compliance  • przeciwdziałanie nadużyciom
• Rzecznik firmy / Ombuds • Zarząd  • Rada Nadzorcza

6. Formy zgłaszania naruszeń:

• narzędzia elektroniczne  • pisemne  • osobiste
• inne: ankiety, oceny, warsztaty

Zakończenie 17:00



 WARSZTAT

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. 
Tym razem było to szkolenie z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić 
każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? 
Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa- teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, 
praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
        
     Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Rozpoczęcie 9:00

7. Proces :

• zgłoszenie naruszenia • rejestracja zgłoszenia • raportowanie
• działania naprawcze • sankcje dyscyplinarne • ewaluacja
• postępowanie wyjaśniające • powiadomienie organów ścigania

8. Komunikacja w sprawie naruszeń

• polityka komunikacji ws naruszeń • formy komunikacji
• komunikacja zewnętrzna np. media, CSR

9. Zasoby

• koordynacja procesu • obsługa procesu • kompetencje

10. Zgłaszanie naruszeń oczami pracowników

• obawy pracowników
• sposoby przełamywania obaw

11. Raportowanie i badanie efektywności procesu zgłaszania naruszeń.

• Raportowanie do Zarządu i Rady Nadzorczej
• Ewaluacja procesu: ankiety, warsztaty

12. Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania problemów

Zakończenie 17:00
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Andrzej Rychter

z wykształcenia prawnik, z wyboru trener i coach.  Przez 19 lat związany z dużą amerykańską 
korporacją GE. Przez 9  lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy 
windykacji prawnej.Przez kolejne 10 lat manager i Senior Compliance Officer w 
Departamencie Compliance odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i 
szkolenia z obszarów Compliance. 

Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem 
niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Budował i zarządzał nowatorskim 
procesem zgłaszania naruszeń (whistleblowing/process). Prowadził postępowania 
wyjaśniające oraz brał udział kontrolach i testingach braku zgodności.
 
Uczestniczył w projekcie tworzenia modelu kompetencyjnego Oficera Compliance oraz 
stworzył                      i liderował Akademii Compliance, programowi rozwojowemu dla 
pracowników compliance, wyższej kadry managerskiej oraz kluczowych stanowisk w firmie. 
 
Zwolennik koncepcji "Compliance szytego na miarę" oraz bliskiej współpracy Compliance                                      
z jednostkami biznesowymi i powiązania procesów compliance z procesami biznesowymi.
 
Autor licznych artukułów i glos z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania 
cywilnego. Prelegent na ogolnopolskich konferencjach dot. Compliance, systemu kontroli 
wewnętrznej, HR, windykacji i obrotu wierzytelnościami. Wykłada program Compliance na 
ALK w Warszawie.
 
Zajmuje się doradzwem i szkoleniami w obszarach prawa, compliance, systemu kontroli 
wewnętrznej i windykacji. Trener i coach oficerów compliance oraz Zawodowy Rzecznik Praw                         
(Ombuds) - niezależna osoba, do której pracownicy firmy mogą zgłosić naruszenia. 


