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„Kto przestał stawać się 
lepszym, przestał być dobrym.“

(Philip Rosenthal)
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CZYM I DLA KOGO JEST ACO?

| Cele szkolenia: umiejętności na najwyższym poziomie!
Absolwenci z certyfikatem ACO są w stanie rozpoznać ryzyko compliance w swojej organizacji i na tej podstawie dobrać odpowiednie środki
compliance w ramach struktury CMS (Compliance Management System). Posiadają podstawowe informacje z zakresu legal compliance oraz
niezbędne umiejętności dla wdrożenia i utrzymania CSM w organizacji każdego typu.

| Organizatorzy: kompetencje i doświadczenie!
Certyfikat wydaje Instytut Compliance (IC) we współpracy z Viadrina Compliance Center (VCC) na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą. Instytut Compliance jest jedyną dotąd jednostką w Polsce zajmującą się wyłącznie prowadzeniem badań, szkoleniami i
publikacjami z zakresu Compliance. VCC jest placówką uniwersytecką zajmującą się interdyscyplinarnymi badaniami nad compliance. Kurs jest
wynikiem połącznia najwyższej jakości metodyki, wiedzy i umiejętności (VCC) z knowhow z zakresu szkolenia oficerów compliance (IC) i
doświadczeniem zawodowym naszych szkoleniowców.

| Dla kogo jest ACO?
Kurs kierowany jest zarówno do osób pełniących już funkcje oficerów compliance, chcących odświeżyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności w
ramach intensywnych zajęć, jak również do osób chcących zdobyć podstawowe kwalifikacje z zakresu funkcjonowania CMS i umiejętności
niezbędne dla wykonywania funkcji oficera compliance.

| Certyfikat ACO
Kurs kończy się testem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania certyfikatu ACO. Zdając test uczestnicy dowodzą, że posiadają wiedzę
praktyczną i teoretyczną będącą przedmiotem szkoleń.

| Droga do najwyższej jakości Compliance: ACE!
Certyfikat ACO jest podstawą do przystąpienia do kursu wyższego stopnia, jakim jest Approved Compliance Expert (ACE). Szkolenia zaliczane
na kurs ACE oferowane są już od kwietnia 2016 r. w Warszawie.
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DROGA DO CERTYFIKATU

Trening I: Kurs rozpoczyna wprowadzenie praktyczne w rozwój, cele, funkcje i
podstawy wdrażania CMS (Compliance Management System). Omawiane są
główne zadania, obszary ryzyk, nowoczesne trendy oraz standardowe narzędzia
funkcjonowania CMS, takie jak m.in. wewnętrzne wytyczne. Trening uzupełnia
wprowadzenie do wdrażania systemów compliance w praktyce przez
doświadczonego oficera compliance. Treści treningu opierają się o normę „ISO
19600 Compliance Management Systems”. W ten sposób uczestnicy zdobywają
umiejętności z zakresu podstaw teoretycznych i praktycznych funkcjonowania
systemów zarządzania zgodnością zgodnie ze światowym standardem.
Uczestnicy zaznajamiani są także z zagadnieniami antitrust compliance.

Treningi II-IV: W oparciu o informacje z bloku pierwszego uczestnicy wprowadzeni
zostają w podstawowe ramy organizacyjne i prawne działań oficera compliance. W
pierwszej części poruszane są aspekty zarządzania ryzykiem niezgodności,
nadużyciami oraz ich zapobiegania poprzez efektywne metody compliance.
Przedstawione zostają poszczególne kroki implementacji CMS w organizacji. W
dalszej kolejności uczestnicy zapoznawani zostają z wymogami skuteczności CMS w
organizacji i dokonywania ewaluacji systemu, a także przekazana zostaje im wiedza
w zakresie wymagań ochrony danych osobowych. Ostatni trening poświęcony jest
wymaganiom compliance formułowanym w zagranicznym ustawodawstwie
antykorupcyjnym. Zostaje także omówiony proces due diligence i metodologia
pracy oficera compliance.

Materiały towarzyszące i przygotowania: Uczestnicy
szkolenia otrzymują podczas pierwszego treningu obszerne
materiały towarzyszące. Na ich podstawie uczestnicy nie
tylko mogą przygotować się do kolejnych treningów już
przed ich realizacją, ale też sukcesywnie powtarzać nabytą
wiedzę i umiejętności. Przede wszystkim materiały służą do
przygotowania do egzaminu certyfikującego ACO. Egzamin
odbywa się około 7 dni po ostatnim treningu, aby
umożliwić uczestnikom efektywne przygotowanie.

ACO: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w
formie multiple choice. Zdanie egzaminu przez
osiągnięcie min. 40 % poprawnych odpowiedzi jest
warunkiem otrzymanie Certyfikatu Approved
Compliance Officer. Certyfikat wydaje Instytut
Compliance. Egzamin są w stanie zdać uczestnicy,
którzy aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach
oraz zapoznali się z dobranymi tematycznie
materiałami towarzyszącymi do kursu.
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Indywidualne 

przygotowania

Materiały 

towarzyszące

Trening I

Wprowadzenie do CMS w oparciu o ISO 19600

Antitrust compliance

Trening III

Ochrona danych, 

warunki 

skuteczności CMS



PRZEBIEG CZASOWY
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Przebieg czasowy kursu: Kurs został skonstruowany metodycznie w taki sposób, aby umożliwić jego uczestnikom efektywne przygotowanie do egzaminu, który poświadczy zdobyte wiedzę i
umiejętności. Stąd między poszczególnymi treningami przewidziana została przerwa na indywidualną pracę z materiałami. Podobna przerwa przewidziana jest na przygotowania do egzaminu.
Certyfikaty wydawane będą drogą pocztową po zdaniu egzaminu.

Trening I:

Wprowadzenie 
praktyczne, 

budowanie CMS 
w oparciu o 
normę ISO 

19600

9.10.2017

10.10.2017

Trening II:

Przeciwdziałanie 
nadużyciom, 
wdrażanie 

efektywnego CMS

Trening III:

Warunki skuteczności i 
ewaluacja CMS, 
ochrona danych 

osobowych 

16.10.2017

17.10.2017

Trening IV:

Wymagania compliance w 
zagranicznym 

ustawodawstwie 
antykorupcyjnym, due

diligence, psychologia pracy 
oficera compliance

Egzamin 
ACO

24.10.2017



TRENINGI POPROWADZĄ M.IN.:

| Dr Dominik Lubasz
Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych Sp. k.
Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce i własności intelektualnej, w prawie gospodarczym,
w tym europejskim gospodarczym oraz compliance. Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu
Łódzkiego. Autor licznych publikacji. Doktor nauk prawnych. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów
Polskich ds. handlu elektronicznego.

| Witold Chomiczewski, LL.M.
Radca prawny, wspólnik w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Ekspert
z prawa e-commerce i prawa autorskiego, świadczy usługi w dziedzinie compliance. W tym zakresie
doradza przedsiębiorcom prowadzącym swoją działalność gospodarczą z wykorzystaniem Internetu.
Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także
studiów podyplomowych na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze z zakresu niemieckiego prawa
prywatnego.
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| Dr Marcin Ciemiński
Adwokat kierujący warszawskim zespołem prawa karnego gospodarczego kancelarii Clifford Chance. Jest
ekspertem w reprezentowaniu klientów podczas postępowań karnych, prowadzeniu wewnętrznych
dochodzeń, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w
zakresie FCPA i UK Bribery Act. Posiada także doświadczenie we współpracy z polskimi organami ścigania.
Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach compliance.

| Dr. Bartosz Jagura, LL.M.
Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu 
compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina 
Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych 
publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w 
realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

| Dr Oskar Filipowski
Radca prawny, Chief Compliance Officer w KGHM Polska Miedź S.A. Studiował prawo na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego
gospodarczego oraz compliance. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

| Monika Diehl
Adwokat w warszawskim zespole prawa karnego gospodarczego kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w
antykorupcyjnych dochodzeniach wewnętrznych i kwestiach compliance. Doradza klientom w
postępowaniach karnych z zakresu prawa karnego gospodarczego, przy dochodzeniach wewnętrznych m.in.
zakresie FCPA oraz przy międzynarodowych projektach regulacyjnych.

| Piotr Welenc
Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie
zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad
20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz
zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC,
jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M
dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

| Piotr Janecki, LL.M.
Wdrożeniowiec (certyfikat PRINCE2 Foundation) i szkoleniowiec odpowiedzialny za wdrażanie
zgodnych z prawem europejskim i procesami biznesowymi organizacji systemów zarządzania ryzykiem
prawnym i zasadami zgodności w spółkach działających międzynarodowo. Specjalista od zarządzania
zmianą i Incydent Managementu (Certyfikat Itil Foundation). Obecnie LCO Eastern Europe
odpowiedzialny za Spółki Grupy BSH w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii oraz Węgrzech.

| Magdalena Gertig, LL.M.
Pracuje w dziale Strategy, Analysis and Legal Compliance w centrali Koncernu Volkswagen w 
Wolfsburgu. W działającym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 
Viadrina Compliance Center przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą aspektów oceny skuteczności 
CMS. Studiowała prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Europejskim Viadrina 
oraz Lund University. Autorka publikacji naukowych poświęconych tematyce compliance.



Uczestnicy dotychczasowych edycji kursu, oficerowie compliance z wiodących polskich przedsiębiorstw, chwalili między innymi:
• „Wysokie walory praktyczne i naukowe tego kursu pozwoliły mi rozwinąć umiejętności w zakresie GRC.“
• „ Świetna atmosfera szkolenia, bardzo dobra opieka organizatorów.”
• „Uczestnictwo pozwoliło mi wymienić poglądy z praktykami z zakresu compliance. Zarówna zajęcia jak i przerwy między 

zajęciami można było więc efektywnie wykorzystać. Polecam!”
• „Kurs ACO to znakomite wejście w świat compliance.”
• „Doskonale przygotowany i ciekawie prowadzony kurs, dzięki któremu niewątpliwie podnosi się zakres wiedzy w zakresie 

compliance.”

W POPRZEDNICH PIĘCIU EDYCJACH
ZAUFALI NAM NAJLEPSI!
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ORGANIZACJA

BARDZO DOBRA DOBRA ŚREDNIA SŁABA

MATERIAŁY

BARDZO DOBRE DOBRE ŚREDNIE SŁABE

POLECAM DALEJ

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

GŁÓWNE WYNIKI EWALUACJI KURSU W 2016 r.



INFORMACJE PRAKTYCZNE

REJESTRACJA & KONTAKT
| Treningi odbywają się w języku polskim w Warszawie. Osoby ubiegające się o przyjęcie na kurs proszone są o
rejestrację online pod adresem www.instytutcompliance.pl.
Ilość miejsc jest ograniczona. Każde zgłoszenie do kursu rozpatrywane jest indywidualnie, potwierdzenie przyjęcia
wysyłane jest najpóźniej pięć dni po dokonaniu zgłoszenia. Osoby dopuszczone do kursu będą proszone o
uiszczenie opłaty kursowej w terminie podanym na fakturze. Do dn. 25.09.2017 r. organizatorzy zastrzegają sobie
prawo odwołania kursu, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. W przypadku rejestracji na kurs obowiązują
ogólne warunki umów Instytutu Compliance Sp. z o. o. Szczegółowy program kursu podany zostanie uczestnikom
w późniejszym terminie drogą mailową. Zgłoszenia oraz wszelkie dalsze pytania prosimy kierować na adres:
info@instytutcompliance.pl

| Opłata w wysokości 3.680 PLN plus VAT obejmuje pakiet all inclusive, a w nim:
• udział w intensywnym 4-dniowym treningu;
• pełny zestaw materiałów szkoleniowych (zebrane prezentacje w segregatorach);
• zestaw odpowiednio dobranych materiałów towarzyszących;
• opłatę egzaminacyjną;
• przy pozytywnym wyniku z egzaminu certyfikat ACO w językach polskim i angielskim;
• napoje i przekąski podczas przerw i lunch każdego dnia kursowego;
• wieczorne spotkanie integracyjne w formie wspólnej kolacji w ekskluzywnej restauracji;
• uroczysty pożegnalny obiad po egzaminie.
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TRENINGI W CENTRUM WARSZAWY!

| Treningi odbywają się w centrum Warszawy. Uczestnicy otrzymują całodniowy serwis 
kawowy z przekąskami oraz atrakcyjny lunch. Każdy trening trwa od godz. 9-17 z przerwami.

| Adres 
Sienna Training Centre
ul. Sienna 73
00-830 Warszawa

http://www.instytutcompliance.pl/
mailto:info@instytutcompliance.pl



