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• Wdrożenie systemu compliance w organizacji, 

• Dostosowanie działań organizacji do wymogów prawnych i obyczajowych, 

• Wprowadzenie i utrwalanie etycznych standardów zarządzania w organizacji, 

• Realizowanie programu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom.

                 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

Compliance w firmie skutecznie minimalizuje ryzyka braku zgodności w funkcjonowaniu organizacji oraz 
wpływa na poprawę jej rentowności.  
Wdrożenie systemu Compliance pozwala zarządzającym na bieżąco identyfikować i mitygować 
ewentualne ryzyka, jak również minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie podmioty prawne sektora publicznego, a także podmioty prawne 
sektora prywatnego zatrudniające od 250 pracowników, są zobowiązane wprowadzić, w swoich 
organizacjach,  skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości (tzw. Whistleblowing,). Na tym nie koniec 
zmian, albowiem dwa lata później, do 17 grudnia 2023 r. ten sam obowiązek będzie czekał podmioty 
prawne z sektora prywatnego, zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

Uczestnikami szkolenia są:
• członkowie zarządów
• pracownicy działów: Compliance, prawnego, bezpieczeństwa, audytu, kontroli wewnętrznej
• menedżerowie, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień Compliance, aby móc bezpiecznie i 
profesjonalnie zarządzać i kierować zespołami.

Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej skutecznego wdrożenia w organizacji systemu Compliance. 
Zapoznanie z regulacjami prawnymi, które definiują zakres oraz wymogi związane z Compliance w 
firmie.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• wybrać regulacje prawne i standardy adekwatne do zdefiniowania funkcji zgodności dla swojej 
organizacji,
• wskazać i umiejscowić w organizacji rolę Compliance Officera,
• zdefiniować elementy systemu Compliance,
• skutecznie wdrożyć i monitorować system Compliance w 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 

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne istotne dla systemu Compliance w organizacji.

2. Compliance, czyli system zarządzania zgodnością w organizacji. 

3. Analiza ryzyk Compliance.

4. Polityka i organizacja Compliance, rola kierownictwa. 

5. Rola Compliance Officera oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji.

6. Podstawowe regulacje systemu Compliance w organizacji.

7. Weryfikacja partnerów biznesowych.

8. Przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktowi interesów w organizacji.

9. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające.

10. Whistleblowing, czyli skuteczny system zgłaszania naruszeń.

11. Ewaluacja systemów zarządzania zgodnością.
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    TRENER

Mirosława Zachaś-Lewandowska
Jestem trenerem, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo – doradczej 
„Waluta Wiedzy”.

Obecnie współpracuję m.in. z firmami: PKF Consult, BODiE, Poznań Biznes 
Partner, ADN. Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, a 
także doradzam w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania 
naruszeń w organizacjach.
Przez 17 lat współtworzyłam instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako 
Wiceprezes Zarządu, byłam odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i 
procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, 
kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.

W całym okresie pracy zawodowej przygotowywałam i prowadziłam 
szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz 
usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian. W 
okresie pracy zawodowej uczestniczyłam w 60 szkoleniach i warsztatach, 
organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zdobyta dzięki 
nim wiedza i wymiana doświadczeń przyczyniała się do pozytywnej oceny 
instytucji obowiązanej przez kontrolujące ją podmioty.

Jako Członek Zarządu instytucji finansowej brałam czynny udział w 
kontrolach przeprowadzanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Przygotowywałam pełną dokumentację zarówno przed rozpoczęciem 
działań kontrolnych, jak i w ich trakcie. Zajmowałam się także dostosowaniem 
procesów i procedur obowiązujących w firmie do otrzymanych zaleceń 
pokontrolnych.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie 
Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu.


