
Warszawa, 26-27 marca 2018 r.

Warsztat

• Jak zapobiegać występowaniu korupcji w firmie, a jak w jednostce publicznej?
• Jak zarządzać ryzykiem korupcji z uwzględnieniem
   najnowszych przepisów antykorupcyjnych?
• Jak stworzyć odpowiednią politykę antykorupcyjną?
• Jakie obszary w firmie szczególnie narażone są na korupcję?
• Jak przewidzieć i odpowiednio reagować na przypadki korupcji?
• Jak działa Centralne Biuro Antykorupcyjne i skąd pozyskuje informacje?
• Co zmieniają nowe przepisy antykorupcyjne?
• Co się zmieni w kwestii odpowiedzialności podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych?
• Jak uruchomić i odpowiednio zarządzać procesem zgłaszania naruszeń?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Zarządzanie ryzykiem korupcji
Uwzględnienie najnowszych przepisów antykorupcyjnych, 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz jawności życia 
publicznego



Warsztat

Zarządzanie ryzykiem korupcji
Uwzględnienie najnowszych przepisów antykorupcyjnych, odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych oraz jawności życia publicznego
 Korupcja to nie tylko przestępstwo, ale również jeden z największych problemów społecznych i 
gospodarczych. Dlatego ciężko sobie wyobrazić firmę, która nie posiada „polityki antykorupcyjnej”. Nie wystarczy 
jednak posiadać „papier”. Trzeba mieć zintegrowany proces, który będzie zapobiegał występowaniu korupcji w 
firmie, wykrywał jej przypadki oraz reagował we właściwy sposób.

 Korupcja to przestępstwo, które cieszy się szczególnym zainteresowaniem organów ścigania. Państwo 
powołało Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz wprowadziło szereg szczegółowych regulacji, które przewidują 
ukaranie nie tylko uczestników procederu, ale również organów podmiotów, które dały na niego przyzwolenie.

Cel:
• Wzrost efektywności i ochrona organizacji poprzez rozwój umiejętności i skuteczności wykrywania procederu 
korupcji. Zapobieganie, budowanie świadomości w zakresie przeciwdziałania, wykrywanie oraz zarządzanie 
ryzykiem korupcji.

Dla kogo jest ten warsztat?
• Grupą docelową są przedsiębiorcy, zarządy, rady nadzorcze, urzędnicy państwowi, pracownicy działów 
zarządzania ryzykiem, pracownicy działów Compliance, oficerowie Compliance, dyrektorzy działów prawnych, 
prawnicy, radcowie prawni, pracownicy na stanowisku Whistleblower, pracownicy działów odpowiedzialnych za 
przeciwdziałanie nadużyciom i ich wykrywanie, twórcy i wdrożeniowcy polityki antykorupcyjnej, osoby 
odpowiedzialne za wdrożenie przepisów ustawy o jawności życia publicznego, pracownicy działów oceny ryzyka, 
audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, działy controllingu, działy finansowe, działy zasobów ludzkich, kontroli 
wewnętrznej i innych chcących rozpocząć i wdrożyć politykę antykorupcyjną.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Warsztaty przygotują uczestników do samodzielnego zarządzania ryzykiem korupcji.
• Uczestnicy poznają podstawowe elementy zarządzania ryzykiem korupcji z uwzględnieniem najnowszych
   przepisów antykorupcyjnych, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz jawności życia publicznego.

W rezultacie uczestnicy zostaną:
• wprowadzeni do problematyki korupcji, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, oraz zdobędą wiedzę 
dotyczącą sposobów rozpoznawania obszarów o największych zagrożeniach korupcyjnych
• zostaną zapoznani z praktycznymi metodami wykrywania korupcji i ustalania jej rozmiarów
• poznają podstawy metodyki rozpoznawania korupcjogennych regulacji prawnych oraz narzędzi i rozwiązań 
skierowanych na zmniejszenie korupcji w połączeniu z systemem sankcji za zachowania korupcyjne
• zdobędą praktyczną wiedzę na temat podstawowych działań w zakresie tworzenia systemów prewencyjnych

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

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

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



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:

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów, wykładów i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu wykorzystanie 
wiedzy z zagadnień poruszonych podczas wydarzenia. Uczestnicy przećwiczą zdobytą wiedzę na wybranych obszarach 
szczególnie narażonych na korupcję.

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 Dyskusja;
 o „Burza mózgów”

Zakres szkolenia:

1. Ryzyko korupcji w firmie
2. Polityka antykorupcyjna
3. Obszary w firmie narażone na korupcję
4. Zespół antykorupcyjny - rozwiązania organizacyjne, zadania.
5. Zarządzanie ryzykiem korupcji
     a) Identyfikacja ryzyka korupcji
     b) Ocena ryzyka
     c) Matryca ryzyka
     d) Monitorowanie ryzyka
     e) Kontrola ryzyka
     f) Raportowanie
6. Budowanie świadomości w zakresie przeciwdziałania korupcji
7. Ewaluacja procesu przeciwdziałania korupcji
8. Proces zgłaszania naruszeń (Whistleblowing Process)



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
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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 w 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 głos z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania 
cywilnego. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach dot. Compliance, systemu kontroli 
wewnętrznej, HR, windykacji i obrotu wierzytelnościami. Wykłada program Compliance na 
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zajmuje się doradztwem 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.


