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Drodzy Complianiści!

Jeśli ktoś powiedziałby nam trzy lata temu, że w 2021 r. na całym 
świecie będzie panowała pandemia, umierały miliony osób, 

gospodarka będzie zamrożona, a pracować będziemy z domów, to 
równie ciężko byłoby nam w to uwierzyć, jak w to, kiedy wówczas 

powiedziano by nam, że w tym samym roku wprowadzać 
będziemy w całej Unii Europejskiej jednolite standardy ochrony 

sygnalistów, po raz wtóry reformować ustawy AMLowe, 
wprowadzać nowe koncepcje, jak przykładowo ESG, nowe 

standardy, szukać narzędzi w psychologii behawioralnej, a rozwój 
compliance w Polsce i na świecie osiągnie tak wysoki poziom.

Tak, compliance, zwłaszcza w czasach pandemii, stał się ważniejszy 
niż kiedykolwiek. Trudna ekonomicznie sytuacja i codzienne 

wyzwania wymagają do nas działań etycznych i zawsze zgodnych z 
prawem. Każdy z nas w swoim codziennym życiu, a tym bardziej 

oficer compliance w swojej codziennej pracy, potrzebuje wsparcia 
i wiedzy odnośnie tego, jak najefektywniej pomagać członkom 

swoich organizacji w podejmowaniu decyzji zgodnych z prawem i 
etycznych. Kontakt, a dzięki niemu wymiana opinii czy szkolenia 

stały się jednak z uwagi na obostrzenia bardzo ograniczone.

Instytutu Compliance wraz z Partnerami nie pozostawił Państwa 
jednak w potrzebie! Już 11 maja rozpoczniemy kolejną edycję 
legendarnych już Compliance Days, podczas których ponad 50 

wybitnych Ekspertek i Ekspertów na co dzień praktykujących 
wspieranie działań zgodnych i etycznych będzie dzielić się z 

Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Dołożyliśmy starań, 
aby nasza konferencja pomimo formatu online dała Państwu 

maksimum możliwości interakcji i networkingu! Nie tylko możecie 
Państwo wybierać najbardziej interesujące sesje równoległe, ale 
też spotykać się w mniejszym gronie przy wirtualnych stolikach, 

zadawać pytania w kuluarach i podczas wykładów, dyskutować z 
prelegentami oraz… co jest absolutnym novum: zadać pytania już 

teraz przed konferencją na naszej stronie internetowej! Wśród 
osób, które wyślą pytania przed konferencją, rozlosujemy 

symboliczne podarunki!

W niniejszym wydaniu specjalnym prezentujemy Państwu opisy 
wybranych prelekcji i sesji dyskusyjnych. Autorkom i Autorom 

serdecznie dziękujemy za przesłane teksty! Te i inne tematy 
pogłębimy podczas trzech dni konferencyjnych!

Serdecznie zapraszamy Państwa na Compliance Days 2021!!!

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Prof. Dr. Bartosz 
Makowicz
Viadrina Compliance Center
Przewodniczący Rady 
Programowej czasopisma

| www.InstytutCompliance.pl

https://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2021/rejestracja-2


Szyjemy na miarę!

Masz problemy z wdrożeniem lub optymalizacją systemu 
zarządzania zgodnością lub whitleblowingowego?

Instytut 

Compliance szyje 

na miarę!
…i ma zawsze odpowiednie nici! Projekty wdrożeniowe i 

optymalizacyjne CAss1 i CAss2! Dowiedz się więcej!

https://instytutcompliance.pl/na-miare/cass
https://instytutcompliance.pl/na-miare/cass
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Partnerzy Compliance Days 2021

Agenda Compliance Days 2021

Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) – gdzie 
w tym wszystkim compliance?

dr Marcin Ciemiński

Jak optymalizować z głową?
dr Oskar Filipowski

Automatyzacja i digitalizacja zarządzania zgodności
Justyna Hamada i Wojciech Niezgodziński

Czy i jak chronić organizację przed sygnalistą?
Paweł Sawicki

Jak zapewnić skuteczną ochronę sygnaliście i promować speak-
up culture

dr Anna Partyka-Opiela

Czego compliance nauczyło się w kryzysie?
Jarosław Grzegorz

Branże finansowa i niefinansowa united in AML!
Piotr Falarz

Compliance w grupach kapitałowych
Wojciech Kapica

Case study wdrażania CMS w grupie kapitałowej
Natalia Fiodorowicz i Krzysztof Motylski
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Environmental, Social and Corporate
Governance (ESG) – gdzie w tym 
wszystkim compliance?

Coraz większe znaczenie wśród polskich przedsiębiorców mają zagadnienia dotyczące
ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), a więc kwestie dotyczące
środowiska, spraw społecznych oraz sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Ta
konkluzja płynie choćby z raportu na temat postrzegania ryzyka w globalnym
środowisku biznesowym sporządzonego przez dziennik „Rzeczpospolita” we
współpracy z kancelarią Clifford Chance na podstawie badania przeprowadzonego w
listopadzie i grudniu 2020 roku. Polskie badanie nawiązuje do głównych obszarów
globalnego projektu badawczego, w ramach którego The Economist Intelligence Unit
(EIU) na zlecenie Clifford Chance już dwukrotnie opracował podobny raport.
Z polskiego badania wynika, że członkowie zarządów coraz częściej uznają, że
zarządzane przez nie podmioty powinny realizować także cele w zakresie ochrony
środowiska, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju czy wpływu na społeczność
lokalną. Niewątpliwie znaczenie zagadnień ESG dla polskich przedsiębiorców będzie
rosło. Konsumenci od dawna zwracają uwagę na etyczne zachowanie przedsiębiorców
oraz oczekują od nich jasnych deklaracji i działań wskazujących na poparcie dla idei
takich jak walka z globalną zmianą klimatu, równouprawnienie czy prawa człowieka.
Coraz więcej międzynarodowych podmiotów również wymaga od swoich
kontrahentów i dostawców jednoznacznych dowodów działań zgodnych z
oczekiwanymi standardami ESG.

Podczas debaty "Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) – gdzie w
tym wszystkim compliance?" dr Marcin Ciemiński poprowadzi dyskusję o wyzwaniach,
którym muszą sprostać przedsiębiorcy i oficerowie compliance w związku z rosnącą
rolą standardów ESG w ich otoczeniu biznesowym.

COMPLIANCE DAYS 2021
S E S J A

Environmental, Social and 
Corporate Governance

(ESG) – gdzie w tym 
wszystkim compliance?

K I E D Y ?
11.5.2021 | 13.00-14.30

dr Marcin Ciemiński
Partner, kieruje Zespołem Prawa Karnego Gospodarczego w 
warszawskim biurze Clifford Chance. Specjalizuje się w 
postępowaniach karnych i wewnętrznych dochodzeniach, w 
szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i 
kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act.

https://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2021/rejestracja-2


REJESTRACJA, TERMINY I DALSZE INFORMACJE

WWW.INSTYTUTCOMPLIANCE.PL

INSTYTUT COMPLIANCE

PREZENTUJE

– ACE –
APPROVED  

COMPLIANCE EXPERT
NOWA ZBLOKOWANA FORMUŁA

>> ONLINE <<

INTENSYWNY, ZBLOKOWANY KURS 

NA POZIOMIE EKSPERCKIM DLA 

ABSOLWENTEK I ABSOLWENTÓW 

KURSU APPROVED 

COMPLIANCE OFFICER

https://instytutcompliance.pl/certyfikaty/ecip/poziom2
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Jak optymalizować z głową? – możliwe 
synergie compliance z innymi działami

Digitalizacja, efektywność, synergia działań to hasła, które odmieniane są
przez wszystkie przypadki w nowoczesnych organizacjach biznesowych na
całym świecie. Stanowią one kierunek, w którym organizacje chcą w
najbliższym czasie podążać i które stanowią, wraz z naciskiem na
zrównoważony rozwój, podstawę ich strategii biznesowych. W tym
środowisku znajduje się również funkcja zarządzania zgodnością, której ze
względu na coraz bardziej skomplikowane otoczenie regulacyjne przybywa
dodatkowych zadań. Aby im podołać, konieczne staje się wpisanie w ogólną
strategię poprzez szukanie możliwości szeroko zakrojonej współpracy z
innymi działami oraz współdzielenie systemów IT i innych zasobów. W trakcie
panelu będę chciał się dowiedzieć od moich rozmówców, jakie są ich
osobiste doświadczenia oraz ich organizacji we współpracy z innymi działami
w firmach; czego należy się wystrzegać, szukając efektów synergii oraz jaka
jest ich wizja rozwoju współpracy działów compliance z innymi działami.
Liczę na to, że omawiane przez nas przykłady z życia codziennego posłużą
Państwu za inspirację do wdrażania procesów optymalizacyjnych również we
własnych organizacjach.

COMPLIANCE DAYS 2021
S E S J A

Efektywność, 
optymalizacja, 
oszczędność?

K I E D Y ?
11.5.2021 | 14.45-16.15

dr Oskar Filipowski
Radca prawny, Chief 
Compliance Officer w 
międzynarodowej firmie 
farmaceutycznej.

https://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2021/rejestracja-2
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Daj, ać ja pobruszę, a ty oficerze 
compliance poczywaj, czyli 
automatyzacja i digitalizacja zarządzania 
zgodności

W ramach tego panelu przyjrzymy się trendowi digitalizacji w
compliance. Powiemy o wadach i zaletach płynących z postępu
technologicznego i pokażemy, jak wykorzystując inteligentne
rozwiązania IT zapewnić w spółce zgodność z zasadami dyrektywy o
sygnalistach. Omówimy nieoczywiste wymogi dyrektywy budzące wśród
przedsiębiorców najwięcej wątpliwości, takie jak anonimowość,
zgłoszenia zewnętrzne czy ochrona przed odwetem. To jednak nie
wszystko! Na digitalizację spojrzymy także w kontekście wyzwań w
procesie weryfikacji partnerów biznesowych. Pokażemy zagrożenia
wynikające ze współpracy z nierzetelnymi kontrahentami oraz sposoby
ograniczania ryzyka w tym zakresie. Zdefiniujemy mechanizmy, których
wzmocnienie może prowadzić do zabezpieczenia interesów spółek,
biorąc pod uwagę wyzwania płynące z niestabilnej sytuacji
gospodarczej, wiodące wytyczne i praktyki rynkowe oraz doświadczenie
EY w tym zakresie.

COMPLIANCE DAYS 2021
S E S J A

Daj, ać ja pobruszę, a ty 
oficerze compliance 

poczywaj, czyli 
automatyzacja i 

digitalizacja zarządzania 
zgodności

K I E D Y ?
11.5.2021 | 14.45-16.15

Wojciech Niezgodziński
Starszy Menedżer w Dziale 
Zarządzania Ryzykiem Nadużyć 
EY Polska, ekspert z zakresu 
przeciwdziałania korupcji i 
compliance, z ponad 10-letnim 
doświadczeniem zawodowym.

Justyna Hamada
Menedżer w Dziale 
Zarządzania Ryzykiem Nadużyć 
EY Polska; ekspert z zakresu 
compliance, audytu i 
zarządzania zmianą z ponad 
dekadą praktycznego 
doświadczenia biznesowego.

https://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2021/rejestracja-2
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Prowokacja: Czy i jak chronić organizację 
przed sygnalistą?

Nie wszystko musi być w rzeczywistości takie, jak nam się wydaje na
pierwszy rzut oka.
Jesteśmy omylni i ferowanie wyroków w oparciu o fragment wiedzy i
strzępki faktów bywa zawodne. Sygnalista też może być w błędzie. Widzi
nadużycie i reaguje. Być może w dobrej wierze, a może chce wykorzystać
sytuację i doprowadzić do zwolnienia osoby, której miejsce chce zająć? Czy
nadużycie rzeczywiście było nadużyciem i kto powinien o tym decydować?
A nawet zakładając w pełni słuszne pobudki, którymi kieruje się sygnalista,
to jakie właściwie działania powinien podjąć? Czy należy każdą sprawę
rozwiązywać wewnętrznie? W jakich sytuacjach konieczne jest
dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych i angażowanie organów ścigania? Co
zrobić, żeby podjąć słuszną decyzję? Czy mając dobre intencje można
zaszkodzić innym albo sobie? I wreszcie – co się dzieje, gdy sygnalista
szkodzi własnej organizacji? – To tylko część dylematów i refleksji
związanych z podejmowaniem działań przez sygnalistę, ale też związanych z
budowaniem przez firmy wewnętrznych systemów zgłaszania
nieprawidłowości i nadużyć. Nie są to problemy czysto teoretyczne, o czym
świadczy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dn. 16 lutego
2021 r. w sprawie Gawlik v. Liechtenstein (23922/19). Niepożądane skutki
działań sygnalistów można przewidzieć, można im zapobiec. Jak to zrobić?
O tym będziemy dyskutować w ramach panelu „Czy i jak chronić
organizację przed sygnalistą?”.

COMPLIANCE DAYS 2021
S E S J A

Prowokacja: Czy i jak 
chronić organizację przed 

sygnalistą?

K I E D Y ?
12.5.2021 | 10.00-11.30

Paweł Sawicki
Adwokat, partner w kancelarii NGL Legal 
kierujący praktyką prawa karnego 
gospodarczego, śledztw i compliance.

https://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2021/rejestracja-2


ECIP
Zdobądź szczyt 
compliance!

Nowy dwupoziomowy 
program 

profesjonalnej 
edukacji Instytutu 

Compliance 
ECIP

Ethic, Compliance and 
Integrity Professional

Zapisy na wersję 
ONLINE w 2021 r. już 

otwarte!

www.InstytutCompliance.pl

https://instytutcompliance.pl/certyfikaty/ecip
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Konieczność: Jak zapewnić skuteczną 
ochronę sygnaliście i promować speak-up
culture

Podstawowym celem budowania systemów whistleblowingowych jest otrzymywanie zgłoszeń o
nieprawidłowościach od sygnalistów, by dać sobie możliwość szybkiej wewnętrznej reakcji na
naruszenia w ramach organizacji. Wątków, o które należy się zatroszczyć, aby zmaksymalizować
liczbę zgłoszeń, jest kilka, ale fundamentalne dla skuteczności działania whistleblowingu w firmie
są przede wszystkim dwie przenikające się wzajemnie kwestie – zapewnienie skutecznej ochrony
i budowanie speak-up culture, tj. zdrowego, wspierającego środowiska pracy, w którym
członkowie mogą swobodnie dzielić się swoimi opiniami i obawami oraz są do tego przez
pracodawcę zachęcani. Bez zapewnienia skutecznej ochrony oraz budowania odpowiedniej
kultury nie może być mowy o skutecznie działającym whistleblowingu.
Tematem panelu będą drogi prowadzące do osiągnięcia tych celów. Zaczynając od skutecznej
ochrony sygnalistów, zastanowimy się, wraz z prelegentami, co na tę skuteczność wpływa, jak
sprawić, żeby ochrona, którą organizacja zapewnia sygnaliście, była nie tylko skuteczna, ale także
jako taka była postrzegana przez potencjalnych sygnalistów. Rozważymy też, jaki powinien być
zakres ochrony sygnalisty i czy wystarczy jedynie prawna ochrona przed działaniami
odwetowymi. Postaramy się uzyskać odpowiedź na pytania, z jakimi negatywnymi skutkami
dokonania zgłoszenia może zmagać się sygnalista i co może zrobić organizacja, żeby go przed nimi
zabezpieczyć.
Nie mniej ważne jest promowanie przez pracodawcę speak-up culture, toteż poruszymy wątki
sposobów jej budowania oraz to, jak istniejące w ramach organizacji polityki i procedury mogą
wpłynąć na promowanie takiej kultury lub wręcz przeciwnie – zniechęcać pracowników do
otwartości. Postaramy się rozstrzygnąć, jak możemy zachęcić do otwartości pracowników i
zbudować w nich poczucie bezpieczeństwa oraz jak dużą pracę muszą wykonać osoby
zarządzające organizacjami, aby być dla pracowników przykładem i wskazywać odpowiedni
kierunek w zakresie speak-up culture, gdyż nie ulega wątpliwości, że fundamentalny w tym
aspekcie jest tone at the top.
Uzyskanie odpowiedzi na te pytania będzie niezbędną częścią składową większej całości, czyli
określenia, jak budować systemy whistleblowingowe, aby były skuteczne i jak sprawić, żeby
sygnaliści chcieli do nas mówić.

COMPLIANCE DAYS 2021
S E S J A

Konieczność: Jak 
zapewnić skuteczną 
ochronę sygnaliście i 
promować speak-up

culture?

K I E D Y ?
12.5.2021 | 10.00-11.30

dr Anna Partyka-Opiela
Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Świadczy 
bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa 
farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia.

https://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2021/rejestracja-2
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7-15.06.2021
Warszawa

Zapisy już możliwe!

www.InstytutCompliance.pl AWCO
Approved Whistleblowing 

Compliance Officer

Nowy czterodniowy

zblokowany kurs 

certyfikujący Instytutu 

Compliance

Pierwszy w Polsce 

kurs certyfikujący z 

zakresu systemów 

whistleblowingu!

SZKOLENIE ONLINE

https://instytutcompliance.pl/certyfikaty/awco-4-dni
https://instytutcompliance.pl/certyfikaty/awco-4-dni
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Czego compliance nauczyło 
się w kryzysie?
Słowo kryzys odmieniane jest przez wszystkie przypadki – my

natomiast spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czego compliance

nauczyło się w kryzysie. Poruszymy takie zagadnienia jak ewolucja roli

compliance w dynamicznie zmieniających się warunkach pandemii

oraz wyzwania związane z wdrożeniem dyrektywy o sygnalistach w

środowisku hybrydowym. Tematyka panelu oraz prezentacji

otwierającej oparta będzie o praktyczne zagadnienia, z którymi

compliance oficerowie stykają się w trakcie swojej codziennej pracy.

COMPLIANCE 
DAYS 2021

S E S J A
Czego compliance 

nauczyło się w kryzysie?

K I E D Y ?
12.5.2021 | 12.00-13.00

Jarosław Grzegorz
Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem 
Nadużyć EY Polska; posiada piętnastoletnie 
doświadczenie zawodowe, w tym 
trzynastoletnie doświadczenie w realizacji 
projektów z zakresu wykrywania i 
przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji 
zgodności, wdrażania systemów compliance, jak 
i doradztwie w sprawach spornych.

https://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2021/rejestracja-2
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Branże finansowa i niefinansowa 
united in AML!

Przepisy i regulacje AML dawno już przestały dotyczyć tylko branży
finansowej. Z każdą zmianą dyrektyw AML na poziome unijnym,
katalog podmiotów objętych koniecznością stosowania przepisów
dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu
ulega rozszerzeniu. Powoduje to sytuacje, w których podmioty z
branż innych niż finansowa znajdują w nowej rzeczowości prawnej i
zobowiązane są do szeregu działań, a brak ich podjęcia może
oznaczać potencjalne milionowe kary. Z tych względów rozwijanie
świadomości przepisów AML w branży niefinansowej jest
konieczne. Czasy, w których wielu twierdziło, że karami za
naruszenia przepisów AML może zostać obarczony bank lub
instytucja finansowa, to przeszłość. Praktyka pokazuje, że organy
badające stosowanie przepisów AML równie chętnie kontrolują
wielkie instytucje finansowe, jak i jednoosobowe podmioty
gospodarcze.

COMPLIANCE DAYS 2021

S E S J A
Branże finansowe i 

niefinansowe united in 
AML!

K I E D Y ?
13.5.2021 | 10.30-12.00

Piotr Falarz
Adwokat, senior associate w praktyce ds. 
przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii 
DLA Piper. Specjalizuje się w prowadzeniu dochodzeń 
wewnętrznych, sprawach karnych gospodarczych 
oraz compliance.

https://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2021/rejestracja-2


A M L C O
Approved Anti-Money Laundering Compliance Officer

Dwudniowy intensywny kurs certyfikujący Instytutu Compliance z 

punktem ciężkości dla branży niefinansowej

28-29.06.2021 | ONLINE

www.InstytutCompliance.pl

!!WANTED!!

SYSTEM AML & CTF 

dla instytucji 

niefinansowych 

“skrojony na miarę” przez

Instytut Compliance dla

Twojej firmy!

http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/aamlo
https://instytutcompliance.pl/na-miare/aml
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Compliance w grupach kapitałowych –
co zmieni się po planowanej 
nowelizacji KSH?

Funkcjonowanie systemów compliance w grupach kapitałowych, zróżnicowanych pod
względem skali, charakteru czy zakresu działalności podmiotów wchodzących w ich
skład, stanowi od lat wyzwanie. Na jednym biegunie prawna samodzielność
poszczególnych członków grupy w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności. Na
drugim bezsprzeczny wpływ skutków zdarzeń non-compliance na całą grupę i
podmiot dominujący, szczególnie gdy podmioty funkcjonują pod wspólnym
oznaczeniem (marką). Planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych
wprowadzająca do polskiego porządku prawnego prawo koncernowe wraz z
pojęciem interesu grupowego niewątpliwie może wpłynąć na możliwość łatwiejszej
standaryzacji ogólnych zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności w grupie z
uwzględnieniem ryzyka całej grupy w miejscu sumy ryzyk poszczególnych członków
grupy. Jednak może mieć również ciemne strony, jak możliwość wydawania
wiążących poleceń spółkom zależnym, które tylko w określonych przypadkach będą
mogły ich nie wykonać. A to w przypadku braku skutecznych systemów compliance
prosta droga do materializacji ryzyka braku zgodności w tych spółkach. A jeśli
nałożymy na to również szczegółowe wymagania dotyczące zarządzania
wewnętrznego oraz compliance w ustawach sektorowych, to będziemy mieli pełen
obraz tej niełatwej drogi. W trakcie panelu o blaskach i cieniach zarządzania
systemem compliance na poziomie grupy kapitałowej będą rozmawiać m.in.
Sławomir Niemierka (Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji w Grupie PZU) oraz dr hab.
Piotr Pinior, prof. UŚ, który jest jednym ze współautorów projektu nowelizacji

kodeksu spółek handlowych.

COMPLIANCE DAYS 2021
S E S J A

Compliance w grupach 
kapitałowych – co zmieni 

się po planowanej 
nowelizacji KSH?

K I E D Y ?
13.5.2021 | 10.30-12.00

Wojciech Kapica
Ekspert w zakresie regulacji sektora 
finansowego, systemów zgodności 
(compliance) oraz etyki w działalności 
instytucji finansowych; współkierujący 
departamentem prawa rynku finansowego w 
kancelarii SMM Legal.

https://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2021/rejestracja-2


APPROVED 

COMPLIANCE 

OFFICER

EDYCJA WIOSNA 2021 ONLINE

17.05.2021 – TRENING 1

18.05.2021 – TRENING 2

24.05.2021 – TRENING 3

25.05.2021 – TRENING 4

31.05.2021 – EGZAMIN

https://instytutcompliance.pl/certyfikaty/ecip/poziom1/aco
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Analiza ryzyk compliance wcale nie jest 
taka trudna! – także w grupie kapitałowej! 
Case study wdrażania CMS w grupie 
kapitałowej

„Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie… I on
to robi…” – zauważył kiedyś Albert Einstein. Przesadą byłoby co prawda twierdzić, że
wdrożenie jednolitego podejścia do zarządzania zgodnością jednocześnie w kilkunastu
spółkach grupy kapitałowej sektora energetycznego (czy w jakiejkolwiek innej
organizacji) było „niemożliwością”. Niewątpliwie jednak realizacja takiego właśnie
wyzwania postawionego przed kilkuosobowym Zespołem Compliance spółki Energa SA
nie była prostą sztuką… Ostrożnie stwierdzić można jednak, że CMS w Grupie Energa
rzeczywiście zafunkcjonował, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie zgodności
funkcjonowania organizacji z kluczowymi wymaganiami stawianymi przez przepisy
prawa i regulacji wewnętrznych. Nasz system compliance opiera się o przemyślane
regulacje z polityką compliance, metodyką i narzędziami informatycznymi,
ukształtowaną strukturą organizacyjną grupującą 40 ekspertów w spółkach Grupy,
efektywny proces identyfikacji wymagań, monitoring zgodności, raportowanie i
szkolenia. Więcej, o tych i innych aspektach wdrożenia CMS w Grupie Energa,
nagrodzonego Compliance Award 2020 Instytutu Compliance w kategorii Pomysł Roku,
mówić będziemy podczas workshopu dn. 13 maja na tegorocznych Compliance Days
2021. Bez czarowania, praktycznie i na temat, a może nawet interesująco – serdecznie
zapraszamy!

COMPLIANCE DAYS 2021
S E S J A

Analiza ryzyk compliance 
wcale nie jest taka 

trudna! – także w grupie 
kapitałowej! Case study
wdrażania CMS w grupie 

kapitałowej

K I E D Y ?
13.5.2021 | 13.15-14.30

Natalia Fiodorowicz
Główny Specjalista ds. 
Systemu Compliance w 
Zespole Compliance 
Energi SA z Grupy Orlen.

Krzysztof Motylski
Koordynator ds. Systemu 
Compliance w Zespole 
Compliance Energi SA z 
Grupy Orlen.

https://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2021/rejestracja-2


GARNITUR 

SKROJONY NA MIARĘ
Czyli wdrażanie systemów zarządzania zgodnością w 

oparciu o standardy oraz wartości

27 maja 2021 r. | ONLINE

Prowadzi: 

Prof. Dr. B. Makowicz

https://instytutcompliance.pl/archiwa/wydarzenie/wdrazanie-systemow-zarzadzania-zgodnoscia-w-oparciu-o-wartosci-i-miedzynarodowe-standardy-szkolenie-online-dla-ekspertow-prowadzi-prof-makowicz-3?instance_id=178
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