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Warsztat

•  Jak szczegółowo sprecyzować konflikt interesów?
•  Jak zapobiegać występowaniu konfliktów interesów w firmie?
•  Jakie są największe wyzwania funkcji odpowiedzialnych za zasady

  etyki biznesowej?
•  Jak odpowiednio zdefiniować obszary w firmie szczególnie narażone na konflikt?
•  Jak przewidzieć, poprawnie ocenić ryzyko i odpowiednio reagować

  na przypadki konfliktowe?
•  Jak stworzyć i wdrożyć w swojej firmie politykę zarządzania ryzykiem

  konfliktu interesów?
•  Jak zarządzać ryzykiem konfliktów z uwzględnieniem przepisów prawa?
•  Jak uruchomić i odpowiednio zarządzać procesem zgłaszania naruszeń?

Zarządzanie konfliktem interesów
Jak nie narażać firmy na ryzyko prawne i reputacyjne?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl



Warsztat

Zarządzanie konfliktem interesów
 Zapobieganie konfliktowi interesów to jedno z największych wyzwań funkcji 
odpowiedzialnych za zasady etyki biznesowej i zarządzania ryzykiem. Z jednej strony regulacje 
prawne i etyczne stanowią o konieczności zapobiegania w firmie konfliktowi interesów,
a z drugiej szczegółowo nie definiują czym jest konflikt interesów oraz nie wskazują 
precyzyjnie w jaki sposób należy to robić.

W praktyce więc „zapobieganie konfliktowi interesów” pozostaje pustym zapisem w wielu 
regulacjach wewnętrznych, a pracownicy pozostają w konflikcie i narażają firmę na ryzyko 
prawne i reputacyjne.

• Jak temu zapobiec?
• Od czego zacząć?
• Jak zadbać o już istniejącą wewnętrzną politykę?
• Jak poprawnie zidentyfikować ryzyko i stworzyć obszar,
   który będzie temu przeciwdziałał?

Cele szkolenia:
• Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania konfliktem 
interesów w firmie
• Stworzenie ram do wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w swojej firmie

Dla kogo jest ten warsztat?
• Pracownicy funkcji: Compliance (Zgodności), ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej, 
ryzyka, marketingu i sprzedaży, wsparcia Zarządów i Rad nadzorczych, HR, prawnicy, działy 
zakupów współpracujące z kontrahentami zewnętrznymi

Korzyści dla uczestników:
Warsztat przygotuje uczestników do samodzielnego zarządzania ryzykiem konfliktu 
interesów. Poznają oni podstawowe elementy zarządzania ryzykiem konfliktu interesów oraz 
opracują program zapobiegania wystąpieniu konfliktu w swojej firmie. Będą mieli również 
możliwość omówienia i rozwiązania problemów, które występują w ich codziennej pracy.

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



WarsztatWarsztat

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

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

• Regulacje dot. konfliktu interesów

• Definicja konfliktu interesów

• Ryzyko konfliktu interesów

• Identyfikacja ryzyka konfliktu interesów

• Ocena ryzyka

• Monitorowanie ryzyka

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

• Kontrola ryzyka

• Raportowanie ryzyka

• Polityka przeciwdziałania
 konfliktowi interesów

• Budowanie świadomości w zakresie
 konfliktu interesów

• Ewaluacja procesu przeciwdziałania
 konfliktowi interesów

• Proces zgłaszania naruszeń
 (Whistleblowing Process)

Zakończenie: 17:00

Metodyka:

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy zdefiniują konflikt interesu, zidentyfikują 
obszary, w których konflikt może wystąpić, ocenią ryzyko oraz wdrożą w swojej firmie program 
zarządzania ryzykiem konfliktu interesów.

Wykłady, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca indywidualna, prezentacje, obserwacje i informacja 
zwrotna.
Warsztaty prowadzone będą 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 Dyskusja;
 o „Burza mózgów”



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 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.


