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Zarządzaj zgodnością w dziale personalnym

Warszawa,  18 maja 2018 

Warsztat

•  Szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnego zarządzania 
    ryzykiem braku zgodności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

•  Podstawowe elementy zarządzania ryzykiem braku zgodności i przeniosą 
    je na ryzyka bezpośrednio związane z HR.

•  Zarządzanie ryzykiem Compliance, czyli ryzykiem braku zgodności firmy z przepisami     
  prawa pracy, regulaminu pracy, wartościami firmy i jej zasadami etycznymi. 

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl



Warsztat

Wstęp

HR kojarzy się głównie z obsługą kadrowo-płacową, zatrudnianiem pracowników i wprowadzaniem ich do 
organizacji. Często pojęcie to obejmuje także rozwój pracowników czy wsparcie w budowaniu i realizacji ścieżki 
rozwoju. Jednak zapomina się, że HR jest jednym z kluczowych elementów zarządzania organizacją, gdyż „zasoby 
ludzkie” to najcenniejsze aktywo firmy, o które należy dbać. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi powinno więc obejmować również zarządzanie ryzykiem Compliance, czyli 
ryzykiem braku zgodności firmy z przepisami prawa pracy, regulaminu pracy, wartościami firmy i jej zasadami 
etycznymi. 

Szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnego zarządzania ryzykiem braku zgodności w procesie 
zarządzania zasobami ludzkimi. Poznają oni podstawowe elementy zarządzania ryzykiem braku zgodności i 
przeniosą je na ryzyka bezpośrednio związane z HR np. ryzyko dyskryminacji, mobbingu, konfliktu interesów i in.

 
 Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z  funkcją Compliance w działach personalnych z uwzględnieniem 
specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do samodzielnego 
wykonywania zadań Oficera Compliance.

Metodyka prowadzenia zajęć: 

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji Oficera 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. 

Certyfikacja

Kurs jest zakończony praktycznym egzaminem w formie zadania grupowego. Zaliczenie zadania powoduje 
możliwość uzyskania Certyfikatu ukończenia kursu Compliance Officera. Certyfikat wystawiamy w oparciu o wpis 
BMS Group do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

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



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

Warsztat

Rozpoczęcie 9:00

1. Funkcja HR Compliance – rola HR w zarzadzaniu ryzykiem Compliance.

2. HR Compliance w systemie zarządzania zasobami ludzkimi    
 rozwiązania organizacyjne, zadania.

3.      Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w HR

a)      Identyfikacja ryzyka
b)      Ocena ryzyka
c)      Matryca ryzyka
d)      Monitorowanie ryzyka
e)      Kontrola ryzyka
f)       Raportowanie

4. Zasoby – profil kompetencyjny HR Compliance
     
5. Umiejscowienie HR Compliance w procesie zgłaszania naruszeń 
 (Whistleblowing Process)

Zakończenie 17:00

 



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

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.
 


