Warsztat

Wdrożenie programu Compliance w spółkach
akcyjnych i instytucjach Państwowych
Specjalistyczny warsztat dla działu zarządzania zgodnością

27 - 28 kwietnia 2021

•

Projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

•

Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance)
w sektorze publicznym

•

Compliance Management System

•

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

•

Umiejscowienie komórki ds. zgodności w organizacji i zasady współpracy z innymi
organami/funkcjami
Zgłoś swój udział już dziś!
 530 755 339

 ewa.rokicka@bmspolska.pl

WARSZTAT

Program Compliance
Rola działów Compliance w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie i znacząco. W naszym
rozumieniu ta zmiana przejawia się w konieczności dostosowania kompetencji i standardów działów
zarządzania zgodnością do sytuacji i specyfiki prowadzonego biznesu.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracownicków departamentów Compliance, prawnych,
zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnetrznej i innych chcących rozpocząć lub rozwinąć
karierę w Compliance.
Cele szkolenia:
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z:
•
•
•
•
•

Wymogami prawnymi i regulacjami właściwymi dla Compliance w organizacji z uwzględnieniem
specyfiki prowadzonego biznesu
Strukturą systemu Compliance i przeznaczeniem działu zarządzania zgodnością
Zarządzaniem ryzykiem braku zgodności
Procesem zgłaszania naruszeń
Dysponowanie zasobami i rolą oficera Compliance

Metodyka prowadzenia zajęć:
Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji programu Compliance,
zakres jego obowiązków oraz praktycznie przećwiczą zdobytą wiedzę na wybranych obszarach ryzyka
braku zgodności (Compliance Risk).
Korzyści dla uczestników:
Wyposażenie uczestników w kompetencje wymagane na stanowisku Oficera Compliance oraz
przećwiczenie ich w praktyce.

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

PROGRAM

Dzień 1
I. Wstęp, czyli zarządzanie zgodnością w organizacji – konieczność czy możliwość
1.
2.

Compliance - pojęcie, historia i ewolucja funkcji
wymogi prawne i regulacyjne właściwe dla obszaru Compliance:

- Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW (2016)
- projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (2020)
- GPW: Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością … (2018)
- CBA: Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w
sektorze publicznym (2020)
- ISO 19600 (Compliance Management System)
II. System Compliance w organizacji i rola komórki ds. zgodności
1.
2.
3.
4.

Compliance Management System (CMS) – elementy Systemu Compliance w organizacji,
modele CMS (rozproszony vs scentralizowany)
rola komórki ds. zgodności: audyt i kontrola vs doradztwo i edukacja
specyfika i zakres zadań komórki ds. zgodności
umiejscowienie komórki ds. zgodności w organizacji i zasady współpracy z innymi
organami/funkcjami

III. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
1.
2.
5.
6.
7.
8.

identyfikacja ryzyka
ocena ryzyka ( ryzyko inherentne/ ryzyko rezydualne/mapa ryzyka)
monitorowanie ryzyka
testowanie ryzyka braku zgodności
raportowanie
ewaluacja

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

PROGRAM
Dzień 2
IV. Whistleblowing – proces zgłaszania naruszeń
1.
2.
3.
4.

Kanały zgłaszania naruszeń
Postępowanie wyjaśniające
Obawy przed zgłaszaniem naruszeń
Ochrona zglaszałącego

V. Zasoby – kompetentny oficer Compliance
1.
2.
3.

Wymagania stawiane oficerom Compliance
Profil kompetencyjny oficera Compliance
Rozwój oficera Compliance

VI Zamiast podsumowania - o Compliance w sektorze publicznym i spoółkach
akcyjnych w praktyce – wyzwania i wątpliwości
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyzwania na „dzień dobry”, czyli czy i dlaczego potrzebujemy systemu
Compliance w organizacji.
Bajki o Compliance, czyli „jeden, uniwersalny, wszystkomający system
Compliance”.
Możliwe elementy systemu Compliance i zadania komórki ds. Compliance
Stan Compliance w Polsce
Korzyści ze zgodności, czyli komu się to opłaca
Case study – o wdrażaniu systemu Compliance w praktyce…

Tematyka konferencji „Efektywny Proces Zakupowy” jak również dobór prowadzących bardzo dobrze
przygotowany. Bardzo cenie prowadzących, którzy mają doświadczenie i chętnie dzielą się nim z
uczestnikami. Kameralne spotkanie, podczas którego wywiązała się dyskusja, co świadczy o ciekawej
formie spotkania.
Małgorzata Piwowarczyk, ArcelorMittal Poland

TRENERZY

Andrzej Rychter
Prawnik z wykształcenia, bankowiec z przypadku, trener i coach z powołania. 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.

BMS Poland Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/115,
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e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

TRENERZY

Krzysztof Motylski
Koordynator ds. Systemu Compliance w jednym z największych
krajowych przedsiębiorstw energetycznych.
Wcześniej związany z sektorem finansowym, kilkanaście lat pracował
na stanowiskach eksperckich i menedżerskich w obszarze zarządzania
ryzykiem braku zgodności w bankach komercyjnych.
Pomysłodawca i pełniący funkcję Rzecznika Klientów w jednym z
banków, trener i prelegent podczas szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych konferencji, autor publikacji dotyczących obszaru.
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