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Kurs AFCO jest pierwszym z
dwóch poziomów kształ-
cenia profesjonalnego w
ramach programu „ECIP –
Ethics, Compliance &
Integrity Professional“ i
upoważnia do etapu
drugiego „ACE – Approved
Compliance Expert”.

Kolejna edycja AFCO:
• Szkolenie czterodniowe: 11, 12, 18, 19 marca 2020 r.
• Egzamin AFCO: 24 marca 2020 r.
Opłaty:
• Opłata za kurs = 3.920 zł plus VAT
• Opłata egzaminacyjna = 500 zł plus VAT
• UWAGA RABAT: Przy rejestracji do dn. 28.02.2020 nie

pobieramy opłaty egzaminacyjnej!

PRZEBIEG

Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia
compliance w branży finansowej, kładąc
szczególny nacisk na praktyczne aspekty ich
stosowania w codziennej pracy. Treści
kursowe dotyczą wyłącznie specyfiki branż
regulowanych, poczynając od ogólnych
wymogów odnośnie funkcji compliance w
organizacji aż po szczegółowe problemy, jak
metody działania compliance w branży
finansowej czy przeciwdziałanie praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

SZKOLENIOWCY

Janusz Januszkiewicz
Pracował w Komisji PapierówWartościowych i Giełd, a od 2004 r. do 2008 r.
w NIK. Od 2019 r. związany z jednym z najprężniej rozwijających się banków
jako Dyrektor Działu w obszarze bezpieczeństwa.

Wojciech Kapica (ACO)
Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności oraz
etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem
prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii.

Paweł Roszkowski
Dyrektor Departamentu Compliance w spółkach Grupy AXA w Polsce (AXA
Życie, AXA Ubezpieczenia, AXA PTE, AXA TFI, AXA Polska). Odpowiedzialny
za funkcję compliance.

Paweł Ryszawa
Dyrektor w pionie compliance BNP Paribas. Posiada ponad 20-letnie
doświadczenie w obszarach: zapewniania zgodności, zarządzania ryzykiem
m.in. w Raiffeisen Bank Polska SA, Polbank EFG SA i Banku Millennium SA.

Lubomir Schreiber
Dyrektor Biura Zgodności i Spraw Regulacyjnych w Deutsche Bank Polska
SA, radca prawny.

Jacek Zdziarstek (ACO, ACE)
Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i
ponad 21-letnie w sektorze bankowym. Ekspert w zakresie monitorowania
aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, AML i in.

Marcin Góral
Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu
obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW w Warszawie. Od
2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA.

Wśród szkoleniowców znajdują się wyłącznie wybitni eksperci z
zakresu zarządzania zgodnością w sektorze finansowym z
wieloletnim doświadczeniem zawodowym na poziome
dyrektorskim:

Kurs AFCO dedykowany jest szeroko rozumianej branży
finansowej, a więc bankom, funduszom inwestycyjnym, firmom
maklerskim, towarzystwom ubezpieczeniowym i in. Na naszych
oczach dokonuje się dynamiczny rozwój compliance, przy czym
szczególnie silny jest on w ramach regulowanego sektora
finansowego. Wytyczne regulatora, a przede wszystkim akty
prawne formułują konkretne wymagania odnośnie struktur
compliance, roli komórki ds. zgodności, jej umiejscowienia w
organizacji i przysługujących kompetencji. Ze względu na
rozbudowane i specyficzne wymagania compliance dla tej
branży, mające częściowo postać prawa powszechnie
obowiązującego, stworzony został unikatowy program kursowy,
koncentrujący się na tych wymaganiach.
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