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Warsztat

• Zgłaszanie naruszeń w systemie zarządzania firmą.

• Zasady funkcjonowania procesu zgłaszania naruszeń w firmie.

• Budowa procesu zgłaszania nadużyć.

• Elementy komunikacji w kanałach zgłaszania naruszeń.

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339        ewa.rokicka@bmspolska.pl   



 WARSZTAT

Bardzo inspirujące szkolenie, na którym oprócz wiedzy teoretycznej były 
omawiane również przykłady "z życia", wskazywane błędy do poprawy i dzielenie 
się doświadczeniem pomiędzy trenerem i uczestnikami szkolenia

Ewa Kirschke, Eurovia

Referencje

Whistleblower

Skuteczną i sprawdzoną formą sprawnego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach i 
nadużyciach w organizacji jest obecność sygnalisty. Whistleblower, bo tak też możemy nazwać tę funkcję, jest 
niezawodnym i bardzo ważnym dla naszej firmy gwarantem bezpieczeństwa biznesu. Przygotowanie i 
wdrożenie kanałów informowania o nadużyciach nie jest jednak zadaniem prostym. Proces wdrożenia 
whistleblowingu w firmie wymaga dokładności i doświadczenia. 

Dodatkowym zagadnieniem jest wprowadzony w prawie bankowym obowiązek funkcjonowania stanowiska 
sygnalisty w organizacji. Firmy funkcjonujące na rynku czeka duża reorganizacja ponieważ UE wprowadza 
dyrektywę omawiającą ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Powyższy zapis zobowiązuje 
wszystkie organizacje zatrudniające powyżej 50 osób do posiadania kanałów przyjmowania informacji na temat 
naruszeń. Implementacja omawianej dyrektywy wyznaczona jest na grudzień 2021 roku.

W związku z powyższymi zmianami oraz obowiązkami, firma BMS przygotowała dla Państwa platformę 
warsztatową, podczas której uzyskają Państwo kompleksową wiedzę na temat instytucji sygnalisty w 
organizacji. Podczas warsztatu omówione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania i wdrożenia funkcji 
sygnalisty w firmie, wymagania dyrektywy UE oraz cały proces od zgłoszenia po zakończenie działań 
wykonawczych. Dzięki warsztatowej formule i bogatemu doświadczeniu trenera, uczestnicy będą mogli bazować 
na praktycznych przykładach, ćwiczeniach warsztatowych oraz rzeczywistych przykładach przedstawionych 
przez osobę prowadzącą.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracownicków departamentów Compliance, prawnych, 
zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnetrznej i innych chcących rozwinąć lub stworzyć dobrze 
funkcjonujące stanowisko whistleblowera. 

Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi obszarami funkcji Whistleblowera w organizacji                                          
z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do 
samodzielnego utworzenia instytucji Whistleblowera 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 funkcji whistleblowing w 
swojej firmie.  



WARSZTAT

Dzień dobry, z przyjemnością podzielę się moimi odczuciami. Warsztat był absolutnie niezwykły, 
wciągnął mnie i innych bez reszty. Znakomita i sprzyjająca atmosfera do rozmów którą wykreował 
nam trener Andrzej. Musze przyznać że ja jestem dość niesforna i szybko się nudzę a to szkolenie 
pochłonęło mnie bez reszty i wszystko pamiętam co jest kolejnym sukcesem. Same pozytywy i tylko 
pozytywy ;)

Aldona  Skarbek-Jakubowska, BNP Paribas 

Whistleblower

Skuteczną i sprawdzoną formą sprawnego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach i 
nadużyciach w organizacji jest obecność sygnalisty. Whistleblower, bo tak też możemy nazwać tę funkcję, jest 
niezawodnym i bardzo ważnym dla naszej firmy gwarantem bezpieczeństwa biznesu. Przygotowanie i 
wdrożenie kanałów informowania o nadużyciach nie jest jednak zadaniem prostym. Proces wdrożenia 
whistleblowingu w firmie wymaga dokładności i doświadczenia. 

Dodatkowym zagadnieniem jest wprowadzony w prawie bankowym obowiązek funkcjonowania stanowiska 
sygnalisty w organizacji. Firmy funkcjonujące na rynku czeka duża reorganizacja ponieważ UE wprowadza 
dyrektywę omawiającą ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Powyższy zapis zobowiązuje 
wszystkie organizacje zatrudniające powyżej 50 osób do posiadania kanałów przyjmowania informacji na temat 
naruszeń. Implementacja omawianej dyrektywy wyznaczona jest na grudzień 2021 roku.

W związku z powyższymi zmianami oraz obowiązkami, firma BMS przygotowała dla Państwa platformę 
warsztatową, podczas której uzyskają Państwo kompleksową wiedzę na temat instytucji sygnalisty w 
organizacji. Podczas warsztatu omówione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania i wdrożenia funkcji 
sygnalisty w firmie, wymagania dyrektywy UE oraz cały proces od zgłoszenia po zakończenie działań 
wykonawczych. Dzięki warsztatowej formule i bogatemu doświadczeniu trenera, uczestnicy będą mogli bazować 
na praktycznych przykładach, ćwiczeniach warsztatowych oraz rzeczywistych przykładach przedstawionych 
przez osobę prowadzącą.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracownicków departamentów Compliance, prawnych, 
zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnetrznej i innych chcących rozwinąć lub stworzyć dobrze 
funkcjonujące stanowisko whistleblowera. 

Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi obszarami funkcji Whistleblowera w organizacji                                          
z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do 
samodzielnego utworzenia instytucji Whistleblowera 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 funkcji whistleblowing w 
swojej firmie.  

1. Zgłaszanie naruszeń w systemie zarządzania firmą. 

2. Podstawy funkcjonowania procesu zgłaszania naruszeń w firmie.

3. Zasady procesu zgłaszania naruszeń.

4. Elementy procesu zgłaszania naruszeń.

 • Polityka zgłaszania naruszeń
 • Kanały zgłoszeń
 • Komunikacja
 • Proces :

  - narzędzia zgłaszania
  - postępowanie wyjaśniające
  - działania naprawcze
  - raportowanie

 •      Zasoby
 
5. Zgłaszanie naruszeń oczami pracowników.

 •      Obawy pracowników
 •      Sposoby przełamywania obaw
 
6. Raportowanie i badanie efektywności procesu zgłaszania naruszeń.
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    TRENER

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. 


