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Warsztat

•  Jaka jest rola Compliance w branży TSL?
•  Jak uniknąć dotkliwych strat i poprawnie zidentyfikować ryzyko?
•  Jakie są procedury zapobiegające szkodliwym praktykom?
•  Które obszary są szczególnie narażone na ryzyko?
•  Jakie są i jak stosować narzędzia minimalizacji ryzyka?
•  Jakie są obszary ryzyka podatkowego?
•  Jak zarządzać ryzykiem z uwzględnieniem najnowszych przepisów w prawie transportowym?
•  Jak stworzyć odpowiednią politykę w firmie i zaimplementować procedury wewnętrzne?
•  Jak przewidzieć i odpowiednio reagować na nadużycia?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Compliance w transporcie
Jak zidentyfikować ryzyko i odpowiednio nim zarządzać?

Partner strategiczny:



Warsztat

Compliance w transporcie - umiejętnie zarządzaj ryzykiem

 Compliance nabiera coraz większego znaczenia we wszystkich branżach, gdzie w grę wchodzi 
odpowiedzialność za działania, które podejmuje firma w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. 
Branża TSL nie jest wyjątkiem. Świadczy ona bowiem usługi, które niezależnie od kategorii są regulowane nie 
tylko przez prawo polskie, ale i unijne oraz międzynarodowe. Ryzyko w niedostosowaniu się do aktualnych 
przepisów prawa jest bardzo wysokie, a dla samej firmy często może się to skończyć zakończeniem prowadzenia 
działalności. Dlatego compliance w transporcie, czyli umiejętne zarządzanie ryzykiem i świadomość obwarowań 
prawnych, jakie są nałożone na branże TSL, jest tak bardzo istotne.

 Współcześnie firmy działają w dość niepewnym otoczeniu biznesowym. Aby być efektywniejszym
i bardziej konkurencyjnym na rynku, sięgają one do coraz bardziej zaawansowanych instrumentów, które 
pozwalają zidentyfikować ryzyko, odpowiednio nim zarządzić oraz podjąć najbardziej słuszną i właściwą decyzję 
biznesową. Jednym z takich narzędzi jest system Compliance, który do niedawna pozostawał nieznany wśród 
polskich przedsiębiorców, a aktualnie nabiera coraz więcej na znaczeniu. Dobrze wdrożony system Compliance, 
dostosowany do specyfiki działania firmy, zapewni jej bowiem działanie zgodne z aktualnymi wymogami prawa 
oraz wewnętrznymi zasadami postępowania. Dodatkowo uchroni firmę przed stratami finansowymi czy utratą 
wizerunku.

Nasze szkolenie dostarczy najważniejszych informacji dotyczących programu Compliance w transporcie jak
i jego implementacji w firmie, przede wszystkim poprzez: 
• zaznajomienie uczestników z rolą Compliance w transporcie
• przedstawienie najważniejszych aktów prawnych regulujących działanie branży TSL
• podniesienie umiejętności i świadomości na temat odpowiedzialności za zgodność z regulacjami dotyczącymi
   prowadzenia działalności transportowej
• przedstawienie narzędzi zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności TSL
• omówienie jak umiejętnie i efektywnie zweryfikować kontrahenta
• przedstawienie najważniejszych zagrożeń i konsekwencji za niezachowanie się do aktualnych przepisów prawa
• omówienie najważniejszych programów z Supply Chain Security
• omówienie założeń programu Trade Compliance

Dla kogo są te warsztaty?
Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób z sektora TSL, które na co dzień zajmują się zarządzaniem 
łańcuchem dostaw, transportem, pracują w działach prawnych czy Compliance tychże firm i odpowiadają za 
zarządzanie ryzykiem w firmie transportowej.

Jeżeli chcesz nabyć bądź poszerzyć wiedzę z zakresu transportu to jest to idealne szkolenie dla Ciebie.
Borys Lis, Lider zepsołu obługi klienta i transportu, CEDC International Sp. z o.o.

Poleciłbym warsztat osobom, które ponoszą straty w przewozie.
Powiedziałbym, że dzięki wiedzy z warsztatu mogą zaoszczędzić pieniądze dla swojej firmy.

Błażej Piwarski, Koordynator ds. Transportu, SARANTIS POLSKA S.A.
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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

Metodyka:

Uczestnicy mogą liczyć na wydarzenie, które nie będzie standardowym szkoleniem spotykanym na rynku. Do każdej 
omawianej części materiału będą analizowane sytuacje z praktyki, filmy, zdjęcia, jak również zostaną przeprowadzone quizy 
sprawdzające. Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu wykorzystanie wiedzy z 
zagadnień poruszonych podczas warsztatów.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

• Wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
• Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez uczestników 
szkolenia:
 o Ćwiczenia, case study;
 o Pytania i odpowiedzi;
 o Quizy;
 o Dyskusja;
 o „Burza mózgów”



Warsztat

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

I. ROLA COMPLIANCE W BRANŻY TSL
1. Czym jest Compliance? 
2. Rola i funkcje Compliance w transporcie 
3. Najważniejsze zadania Compliance 

II. TRANSPORT COMPLIANCE, czyli Compliance
 w przewozie drogowym

1. Obszary ryzyk w transporcie  
2. Opłata środowiskowa    
3. Czas pracy kierowców   
4. Płaca minimalna w krajach europejskich  
5. OC firmy przewozowej i spedytora     
6. Umowy w transporcie – umowa przewozu a

  spedycji 
7. Instrukcja wykonywania przewozów   
8. Instrukcja weryfikacji podwykonawców  
9. Instrukcja postępowania w przypadku szkody 
10. Procedury zapobiegające przemytowi ludzi

    i towarów

III. LABOUR COMPLIANCE, czyli Compliance w
   prawie pracy

1. Obszary ryzyk w prawie pracy 
2. Skuteczne narzędzia minimalizacji ryzyk – umowy

  z pracownikami i oświadczenia 
3. Umowa o pracę: jej rodzaje, sposoby rozwiązania 
4. Akta osobowe kierowcy 
5. Zatrudnienie kierowcy - cudzoziemca 
6. Polityki i Procedury wewnętrzne 
7. Regulamin pracy 
8. Komunikacja wewnętrzna w firmie a relacje

  z urzędami

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

IV. TAX COMPLIANCE, czyli Compliance w podatkach
1. Obszary ryzyk w prawie podatkowym 
2. VAT w transporcie i obowiązki podczas

  przekraczania granicy UE  
3. Miejsce świadczenia usług transportowych 
4. Stawki podatkowe w transporcie drogowym

V. ENTREPRENEUR COMPLIANCE, czyli nowy pakiet
  ustaw – Konstytucja dla przedsiębiorców

1. Pakiety ustaw objęte tzw. Konstytucją dla
  przedsiębiorców

2. Konstytucja Biznesu – jakie korzyści dla
  przedsiębiorców?

3. Najnowsze zmiany w prawie transportowym: 
     • Zmiany dotyczące wynagradzania kierowców 
     • Tzw. inteligentne tachografy
     • Unijny pakiet mobilności dot. kierowców

VI. ETYKA W TRANSPORCIE jako element Compliance
1. Etyka i postępowanie  
2. Code of conduct   
3. Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i

  procedur   
4. Dostarczanie odpowiednich treningów

VII. PODSUMOWANIE – od czego zacząć wdrażanie
    Compliance?

1. Audyt i identyfikacja ryzyk 
2. Wdrażanie narzędzi 
3. Business Maturity Model  
4. Key Performance Indicator jako przykład mierzenia

  poziomu Compliance w firmie
5. Źródła informacji – przydatne linki

Zakończenie: 17:00



Trenerzy

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

Anna Żurawiecka
Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia 
agenta celnego. Wieloletni praktyk, konsultant w dziedzinie supply chain i trade compliance. 
Uczestnik licznych krajowych jak i międzynarodowych konferencji. Posiada profesjonalne 
doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, 
farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy 
Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Autorka licznych 
artykułów specjalistycznych i współautorka publikacji o tematyce z prawa przewozowego. 
Biegle posługuje się językiem angielskim.

Marta Matuszewska
Radca prawny zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie transportu, spedycji 
oraz logistyki. Posiada doświadczenie w obsłudze przewoźników oraz podmiotów 
zajmujących się logistyką i spedycją. Doradza także przedsiębiorcom korzystającym z usług 
przewoźników i innych podmiotów z branży. Ekspert, z-ca redaktora naczelnego i Project 
Manager portalu www.prawoilogistyka.pl. Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w 
Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Szkoleniowiec biegle 
posługujący się językiem angielskim. Współtwórca projektu iRadcowie w OIRP w Poznaniu. 
Prywatnie miłośnik podróży.

Beniamin Niedbalski
Prawnik, absolwent prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę 
doktorską z zakresu prawa transportowego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 
pod kierownictwem prof. ALK dr hab. Tomasza Szanciło. Prelegent na licznych konferencjach 
naukowych poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia 
cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji 
Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, 
rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


