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• Adresaci:  pracownicy komórek ds. Compliance, komórek ds. wsparcia 
prawnego i zarządzania ryzykiem z firm sektorów innych niż finansowe 
oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem w obszarze zarządzania 
ryzykiem braku zgodności .
• Co zyskuje uczestnik po szkoleniu:
udział w wydarzeniu to możliwość poszerzenia wiedzy o funkcji Compliance, 
szczególnie w zakresie wymogów prawnych i regulacyjnych właściwych dla obszaru 
Compliance, elementów Systemu Compliance, roli i umiejscowienia komórki
ds. zgodności w organizacji oraz wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i realizacji
procesu zarządzania zgodnością w dzisiejszej polskiej rzeczywistości biznesowej …    

Zgłoś swój udział już dziś!
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Zarządzanie zgodnością w organizacji – konieczność czy możliwość

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

System Compliance w organizacji i rola komórki ds. zgodności

- Compliance Management System (CMS) – elementy Systemu Compliance w organizacji, modele 
CMS
- 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/funkcja-
mi.

O Compliance w organizacji – praktyczne wyzwania i wątpliwości

- 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.

.

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
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Trener

Krzysztof Motylski

Koordynator ds. Systemu Compliance w jednym z największych przedsiębiorstw 
energetycznych w Polsce. Współodpowiedzialny za wdrożenie Systemu Compliance w grupie 
kapitałowej, uhonorowane Compliance Award 2020 przez Instytut Compliance (instytucję 
naukowo-szkoleniową skupiającą ekspertów z branży Compliance). 
Wcześniej związany z sektorem finansowym, kilkanaście lat pracował na stanowiskach 
eksperckich i menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankach 
komercyjnych – w tym na stanowisku Dyrektora Biura Standardów Compliance, a także 
pomysłodawca i pełniący rolę Rzecznika Klientów w jednym z banków. 
Trener i prelegent podczas studiów podyplomowych, szkoleń i konferencji oraz autor 
publikacji dotyczących etyki biznesu i Compliance. 
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa, prawa usług finansowych UE 
oraz przepisów ochrony danych osobowych, uczestnik licznych szkoleń i kursów.
Approved Compliance Officer oraz Approved AML Compliance Officer (Instytut Compliance). 
Prywatnie szczęśliwy tata dwójki dzieci, miłośnik kuchni kociewskiej i muzyki góralskiej.
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